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I N L E I D I N G

Het HAN Juridisch dictee is voor studenten, alumni, docenten en externe relaties van de Academie
Rechten een goede gelegenheid om hun taalkennis te toetsen en zich daarin te meten met anderen.
Daarnaast is het een mooie gelegenheid om te netwerken.
 

De tiende editie van het HAN Juridisch Dictee komt eraan. De volgens sommigen rechtenstudenten
'leukste toets van het jaar' wordt dit keer voorgedragen door mr. Frank Visser, bekend van het
programma ‘De rijdende Rechter’ en ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak!’. 

 

Achtergrond
In 2011 is het HAN Juridisch Dictee ontstaan om het belang van een goede taalvaardigheid te
onderstrepen. Op een ludieke manier verbindt de opleiding HBO-Rechten taal, recht en maatschappij met
elkaar. De opleiding HBO-Rechten (management, docenten en studenten) en organisaties uit het
beroepenveld van de hbo-jurist vinden elkaar hierin. Door middel van aansprekende thema’s en voorlezers
(respectievelijk Jo Ritzen, Thom de Graaf, Cees Korvinus, Inez Weski, Herman Kaiser, Jan Vlug, Gerlof
Meijer, Judge Joyce en mr. Leonie) krijgt het dictee ieder jaar weer een bijzondere uitstraling. Gezien het
jaarlijks stijgende aantal deelnemers mag het dictee met recht succesvol worden genoemd.
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Programma 

J U R I D I S C H  D I C T E E

Over - Interview

Over - Koersbeeld HAN en de wereld om ons heen 

Over - Donatie Voedselbank 

Over - Borrel 

Over - Prijzen

Over - Prijsuitreiking 

Over - Tekst dictee

P A G .  3

Over - Jury

Achtergrond mr. Frank Visser

Achtergrond voedselbank Nijmegen - Overbetuwe

P A G .  4

P A G .  4

P A G .  4

P A G .  5

P A G .  5
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P A G .  6

P A G .  7
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PROGRAMMA

J U R I D I S C H  D I C T E E

13.15 uur: inloop 
13.45 uur: opening door academiedirecteur mr.
Manon Eustatia
13.55 uur: introduceren mr. Frank Visser 
14.15 uur: voordragen dictee door mr. Frank Visser
15.15 uur: koffie en thee
15.45 uur: interview mr. Frank Visser door mr. drs.
Steef Verheijen
16.15 uur: borrel
16.45 uur: prijsuitreiking door mr. Manon Eustatia
18.00 uur: afsluiting
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OVER

Als student of als professional kun je individueel meedoen of met een team (maximaal 4
personen). Het evenement vindt dit keer plaats in De Vereeniging in Nijmegen. Je kunt je
aanmelden via de website. Het dictee wordt elk jaar voorgelezen door een bekende
naam op juridisch of bestuurlijk gebied. Dit jaar presenteert mr. Frank Visser het dictee.

 

Interview
Na het voordragen van het dictee zal mr. drs. Steef Verheijen, oud-advocaat en hoofddocent bij de
opleiding HBO-Rechten, mr. Frank Visser interviewen over thema's als ‘hoe conflicten te voorkomen’, 
‘rechtspraak en de media’, ‘ontwikkelingen in de rechtspraak’ ‘rechtspraak en de gewone man’, ‘de
rechter als mens’ en ’televisierechtspraak in Nederland’. Daarnaast kunnen de studenten in gesprek
met mr. Frank Visser en vragen stellen.
 

Donatie Voedselbank
Deze jubileumeditie van het HAN Juridisch Dictee viert de Academie Rechten niet alleen in eigen
kring, maar ook met de inwoners van de regio Nijmegen. We willen de Voedselbank onder de aandacht
brengen en steunen met een bijdrage. Al met €2,50 per week kunnen zij elk pakket aanvullen met
voldoende gevarieerd, gezond en vers voedsel! Er staan nog heel veel gezinnen op de wachtlijst die
hulp nodig hebben.

Iedere deelnemer ontvangt een eventticket. Het bijbehorende afscheurbare lot neemt de deelnemer
mee naar de Vereeniging en deponeert dit in de speciaal daarvoor bestemde bus bij de entree. Hiervan
gaat steeds €2,50 naar de Voedselbank. Ook ding je met je lot mee naar een speciale prijs.

 

Koersbeeld HAN en de wereld om ons heen
Als HAN willen dat de studenten gehoord, gezien en gekend worden en we willen studenten opleiden
tot maatschappelijk betrokken wereldburgers. Het koersbeeld van de HAN is dat we ons gezamenlijk
inzetten ‘Voor een slimme, schone en sociale wereld van morgen’. De Academie Rechten sluit zich daar
volledig bij aan en wil uit sociaal oogpunt haar aandacht specifiek richten op de Voedselbank. 
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Borrel
De vertrouwde succesonderdelen van het HAN Juridisch Dictee zijn uiteraard ook weer
aanwezig. Zo is er voor de deelnemers een borrel tijdens het nakijken van het dictee.
Voor de deelnemrs is dat een mooie gelegenheid om te netwerken.
 

Prijzen
Uiteraard zijn er deze middag ook mooie prijzen te winnen zoals €250 cash voor de
individuele student met de minste fouten, wettenbundels voor komend studiejaar,
diverse juridische boeken en cadeaubonnen.

 
Prijsuitreiking
Academiedirecteur mr. Manon Eustatia rijkt de prijzen uit. 

 

Tekst dictee
Onze juryvoorzitter mr. Gerard van Keeken is hoofddocent bij de opleiding HBO-Rechten en al vanaf
het begin verbonden aan het HAN Juridisch Dictee. De diverse sprekers inspireren hem jaarlijks om
bijzondere woorden en zinsneden op te nemen in de tekst. Oefenen met het dictee? Op de website
vind je de edities van het HAN Juridisch Dictee van 2017, 2018 en 2020. 

 
Jury
De jury bestaat uit prominente medewerkers van de Sociaal Raadslieden van de Gemeente Nijmegen,
de Rechtbank Arnhem, Uitgeverij BOOM, Uitgeverij Malmberg, medewerkers van de Academie
Rechten (docenten en onderwijs ondersteunend personeel), alumni van de opleiding HBO-Rechten en
externe relaties (juristen uit het beroepenveld, neerlandici en taalpuristen). De juryvoorzitter is mr.
Gerard van Keeken. Ook jureren? Mail dan naar Rita.Peters@han.nl
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A C H T E R G R O N D  M R .
F R A N K  V I S S E R

Waar studeerde mr. Frank Visser?
Na het behalen van zijn HBS-A diploma in 1970 begon mr. Visser zijn studie Nederlands Recht aan de
toenmalige Economische Hogeschool te Rotterdam, thans Erasmus Universiteit. Daar haalde hij zijn
kandidaatsexamen in 1972. Mr. Visser vervolgde zijn studie Nederlands Recht aan de Vrije Universiteit
te Amsterdam. Daar studeerde hij cum laude af in mei 1975.
Tijdens zijn studie was mr. Visser student-assistent Volkenrecht en werkte hij als medewerker bij de
Rechtswinkel Amsterdam.

Mr. Frank Visser op de televisie
Vanaf 1995 tot en met 2015 was mr. Frank Visser televisierechter in het populaire NCRV programma
‘De rijdende rechter’, achtereenvolgens gepresenteerd door Mieke van der Weij en Jetske van den
Elsen. Vanaf september 2009 tot en met oktober 2014 gaf mr. Frank Visser juridisch advies op TV in
het door hemzelf bedachte programma ‘Recht in de Regio.’ Met ingang van 2016 is mr. Frank Visser
werkzaam als televisierechter voor SBS6 in de programma’s ‘Mr. Frank Visser doet uitspraak!’ en ‘mr.
Frank Visser rijdt visite.’

Mr. Frank Visser volgde de interne rechtersopleiding van 1976 tot 1982. In dat kader was hij werkzaam
als officier van justitie te Amsterdam, als griffier bij de rechtbank Maastricht, als rechercheur bij de
gemeentepolitie Heerlen en als reclasseringsmedewerker bij het Leger des Heils.
In 1982 werd mr. Visser officier van justitie te Alkmaar. Daar was hij onder meer in het bijzonder belast
met de behandeling van fraudezaken en fiscale delicten.

Van juni 1989 tot juni 2014 was mr. Visser kantonrechter te Zaandam en later seniorrechter in de
rechtbank Noord-Holland. Tot februari 2017 was hij nog werkzaam als rechter-plaatsvervanger in dat
college. Tevens was hij tot februari 2017 nog raadsheer- plaatsvervanger bij het gerechtshof te Den
Bosch.
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A C H T E R G R O N D
V O E D S E L B A N K  N I J M E G E N

-  O V E R B E T U W E

Meer mensen helpen
De klanten worden zorgvuldig gescreend zodat zeker is dat de pakketten terechtkomen bij de mensen
die het het hardste nodig hebben. Er zijn nog veel gezinnen in Nijmegen en Overbetuwe die de hulp
hard nodig hebben, maar die om uiteenlopende redenen nu nog niet bij de Voedselbank
terechtkunnen. Die zouden ook heel graag wekelijks een gevarieerd en gezond voedselpakket krijgen.

Organisatie
Stichting De Voedselbank Nijmegen-Overbetuwe is een 100% non-profit organisatie met de
doelstelling om directe voedselhulp te bieden aan de armste mensen, en tegelijk verspilling van goed
voedsel tegen te gaan.

Alleen vrijwilligers
Er werken geen betaalde krachten, maar uitsluitend vrijwilligers. Ook de bestuursleden van de
stichting zijn onbezoldigd. Zo kunnen er gratis voedselpakketten zonder personeelskosten verstrekt
worden. Alle vrijwilligers gaan een overeenkomst aan met de stichting.

Verwerving en uitgifte
In Nijmegen en de gemeente Overbetuwe delen de vrijwilligers op negen locaties voedselpakketten
uit. Op dit moment zijn daarbinnen zo’n 185 vrijwilligers voor de voedselbank actief. Zij werken in
groepen die allemaal een eigen taak hebben en onder leiding staan van een coördinator.

De Voedselbank krijgt voedsel dat over is van supermarkten en andere bedrijven. Daarnaast
organiseren zij inzamelingsacties. Ook krijgen zij donaties waarmee zij gezond voedsel bij kunnen
kopen, zoals verse groenten, fruit en eieren, en waarmee ze de opslag,  energie, transport, kratten
enzovoort betalen. De Voedselbank wordt volledig door vrijwilligers gerund en krijgt alleen subsidie
van de gemeente om een pand te kunnen huren.

https://www.voedselbanknijmegen.nl/vrijwilligers/
https://www.voedselbanknijmegen.nl/voedselpakket/locaties/

