
 

 
Het nemen van besluiten betekent veelal dat er een rapport en een beschikking gemaakt moeten 
worden. Het rapport en de beschikking vormen ook de basis voor juridische procedures. Naast 
schrijfvaardigheid moet dan ook worden voldaan aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, 
zoals het motiveringsbeginsel. In deze module bespreken we alle facetten van rapporteren en 
beschikken. 
 

 
Deze training is bedoeld voor iedereen die in het kader van zijn functie rapportages en beschikkingen 
opstelt. 
 

 
Deze cursus wordt klassikaal aangeboden. Klassikaal leren is samen leren, kennis opdoen en 
vaardigheden ontwikkelen onder begeleiding van een docent met praktijkervaring. Ook deel je kennis 
en ervaringen met professionals van andere organisaties, wat erg leerzaam is. 
 

 
In het eerste deel staat de Algemene wet bestuursrecht (Awb) - aan de hand van praktijkvoorbeelden 
en jurisprudentie - op het programma. De Awb vormt de basis voor het overheidshandelen en heeft 
zijn doorwerking in rapporteren en beschikken. We bespreken onder meer: 

● Begripsbepaling van een rapport en een beschikking; 
● De voorwaarden waaraan een rapport en beschikking moeten voldoen; 
● De algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals bijvoorbeeld het motiveringsbeginsel; 
● De gevolgen van het niet nakomen van de voorwaarden. 

 
Het tweede deel staat in het teken van de praktijk. Een van de lastigste dingen is het op juiste wijze 
motiveren van een besluit. Sluit de motivering wel aan bij het besluit? Hoe doe je dat en waar moet je 
op letten? Voor jou kan de beschikking duidelijk zijn, maar begrijpt de betrokkene wel wat jij bedoelt? 
Handvatten voor taalgebruik en een logische opbouw zijn hierbij van groot belang. 
 

 
Na afloop van deze module ben je in staat om een inhoudelijk juridische rapportage en beschikking 
op te stellen. 
 
Je ontvangt een “Certificaat” indien je de cursus hebt bijgewoond. 
 

 



 
De kosten voor de cursus (zie website) zijn vrij van btw en inclusief lesmateriaal, koffie/thee/frisdrank 
en lunchbuffet. 
 

 
Wil je meer weten? Wil jij je inschrijven? Of wil je eerst advies? Voor meer informatie kan je contact 
met ons opnemen. Onze opleidingsadviseur geeft een advies op maat, passend bij jouw situatie. Je 
bereikt ons via telefoonnummer (030) 767 00 16 of door een mail te sturen 
naar cursussen@bendergroep.nl. 
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