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TRAINER GEZOCHT  

VOOR ONLINE CURSUS  

18 december 2020  

Defence for Children zoekt trainers voor het geven van een online cursus in het kader van het EU project: 

  

FOCUS on my needs - Working together for children in criminal procedures 

 

Titel van de cursus: De individuele beoordeling en multidisciplinaire aanpak in zaken van minderjarige 

slachtoffers en verdachten  

 

Duur contract: 3 maanden  

 

Aantal cursusdagen: 2-4 dagen via een online platform  

 

Vereisten: Kennis en ervaring met training geven over kinderrechten, (jeugd)strafrecht, pedagogische 

aanpak en multidisciplinaire samenwerking  

 

1. Defence for Children 

Defence for Children komt op voor de kinderrechten van alle kinderen in zowel het binnen- als het 

buitenland. Via onze Kinderrechtenhelpdesk verlenen we juridische steun aan kinderen van wie de rechten 

geschonden dreigen te worden. We doen onderzoek en geven voorlichting en cursus aan professionals, 

ouders en kinderen. Ook bepleiten we de borging van kinderrechten in wetgeving en beleid. 

2. Over het FOCUS project (januari 2020- december 2021) 

Het project “Focus on my needs - Working together for children in criminal procedures” voert Defence for 

Children uit in samenwerking met projectleider Terre des Hommes (hoofdkantoor in Hongarije), Child 

Circle, (België), Child Rights Center (Servië), SAPI (Bulgarije), Terre des Hommes (Griekenland) en Terre 

des Hommes (Roemenië). Doel is om ervoor te zorgen dat het recht op een individuele beoordeling van 

minderjarige slachtoffers en verdachten verder wordt doorgevoerd in de Nederlandse wet, het beleid en 

de praktijk. Dit betekent dat minderjarigen in strafprocedures via een individuele aanpak toegang krijgen 

tot begeleiding, onderwijs en zorg op maat. Hiervoor is de ontwikkeling van een robuuste en 

multidisciplinaire individuele beoordelingspraktijk nodig, waarin ook het herstelrecht een plaats heeft. 

Het project wordt gefinancierd door het Rights, Equality, Citizenship Programme van de Europese Unie. 
 

3. Het FOCUS- Trainingsprogramma 
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Defence for Children verzorgt in de eerste helft van het jaar 2021 online trainingen over het recht op een 

individuele beoordeling. De training bouwt voort op de resultaten van onderzoek in vijf landen.  

 

Het FOCUS-trainingsprogramma is gericht op het opbouwen van kennis en capaciteit van professionals.  

De doelstelling van de online training binnen het FOCUS programma is: 

- Bewustwording bij professionals ten aanzien van het belang van een individuele beoordeling in 

strafzaken van minderjarige verdachten en slachtoffers   

- Inzicht verkrijgen in wat nodig is voor de verdere implementatie van het recht van minderjarige 

slachtoffers en verdachten op een individuele beoordeling  

- Het bieden van een actueel overzicht van tools en methodes  

4. Methode 

Van de trainer wordt verwacht dat deze volgens het FOCUS trainingsprogramma werkt. Dit bestaat uit het 

trainingshandboek, diverse tools, oefeningen, video’s en  casestudies. Waar mogelijk past de trainer 

samen met het FOCUS-team van Defence for Children het online trainingsmateriaal aan en actualiseert 

het uitgaande van de situatie in Nederland.  

 

Duur van de training: 2 daagse online trainingssessies  

Doelgroep: 20 deelnemers, bestaande uit professionals die werken met minderjarige slachtoffers en/of 

verdachten.  

 

 
Dagdelen  

per trainer  
Trainers Co-trainers  

1. Deelname Train of Trainers (online)   3  
Defence for 
Children/RJN  

2. Aanpassen training aan de Nederlandse situatie 
 

2  
Defence for 

Children/RJN   

3. Twee daagse online training  
 

4  
Defence for 

Children/RJN   

 

 

Ethische uitgangspunten bij het geven van de training: 

- "Het belang van het kind is de eerste overweging" (artikel 3 IVRK)  

- ‘Non-discriminatie’ (artikel 2 IVRK)  

- “Participatie” (artikel 12 IVRK)  

 

5. Kwalificaties 

 

De trainer heeft: 

• 5-10 jaar relevante werkervaring  
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• Kennis van het jeugdstrafrecht, kinderrechten en relevante EU-richtlijnen; 

• Multidisciplinaire expertise is een meerwaarde; 

• Beheerst de Engelse taal; 

• Is beschikbaar voor deelname aan het Train de Trainer programma op 25, 28 en 29 januari 2021 

(precieze tijden van de training worden bekend in januari) 

• Akkoord met het kinderbeschermingsbeleid en privacybeleid van Defence for Children  

 

 

6. Uiterlijke reactietermijn: 10 januari 2021 

Gekwalificeerde kandidaten wordt verzocht de volgende documenten op te sturen: 

1. CV met relevante ervaring zowel op het gebied van face-to-face als online leren en met het onderwerp 

kinderrechten; 

2. Verwijzingen naar eerdere soortgelijke opdrachten. Kennis van kinderrechten en Europese richtlijnen 

is een meerwaarde; 

3. Referenties (inclusief contacten die benaderd kunnen worden voor directe referentie). 

4. Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)  

 

U kunt uw sollicitatie sturen naar: 

Maartje Berger, m.berger@defenceforchildren.nl  

onder vermelding van “FOCUS - Training, naam, bedrijf’’   

 

mailto:m.berger@defenceforchildren.nl

