
 

  

Deelnemers gezocht  
 

Bent u werkzaam bij één van onderstaande ketenpartners  

• Politie 

• Halt 

• Slachtofferhulp 

• Raad voor de Kinderbescherming  

• Jeugdreclassering 

• Advocatuur 

• Openbaar Ministerie 

• Rechtspraak 

• NIFP/Pro Justitia – 

rapporteur 

en houdt u zich in de dagelijkse praktijk bezig met de individuele beoordeling van 

minderjarigen (verdachten en/of slachtoffers) in het strafproces? Meldt u zich dan vóór 

1 april 2021 aan voor de online training en pilot! Deelname is kosteloos. 

 

Wat houdt het in? 

Het doel van de online training en de pilot is om de implementatie van de “individual 

assessment” zoals vermeld in de EU-Richtlijnen 2016/800 (minderjarige verdachten) en 

2012/29 (minderjarige slachtoffers), met de betrokken professionals uit de praktijk te 

bestuderen, te bespreken en daar waar nodig te optimaliseren. De vraag die centraal 

staat is: hoe dient de individuele beoordeling van minderjarige slachtoffers en verdachten 

in het Nederlandse strafproces eruit te zien? 

 

Trainers 

Dr. Stephanie Rap en dr. June de Groot zijn ervaren trainers met een ruime kennis van de 

praktijk. Tijdens de interactieve training werken zij met speciaal ontwikkelde tools, nieuwe 

en bestaande methodes en good practices.  

 

Trainingsmateriaal 

U ontvangt de e-learning materialen tijdig voorafgaand aan de training. Daarnaast wordt 

gebruik gemaakt van een besloten online leeromgeving. 

 

Wanneer? 

De online training bestaat uit 4 ochtenden van 09.00 tot 13.00 uur (inclusief pauzes): op 

dinsdag 6 april, vrijdag 9 april, dinsdag 13 april en donderdag 15 april 2021. 

Pilot  

De pilotfase vangt na de online training aan in de vorm van vijf (online) reflectie 

bijeenkomsten (mei–oktober 2021). Data en duur bijeenkomsten worden in overleg met 

de deelnemers bepaald. 

Overige informatie 

De training en de pilot zijn onderdeel van het EU-project ‘FOCUS on my  needs. Working 

together for children in criminal proceedings’. Defence for Children werkt binnen dit 

project samen met vier andere Europese landen: Bulgarije, Griekenland, Roemenië en 

Servië. Meer informatie vindt u op www.defenceforchildren.nl/wat-doen-

we/projecten/focus-on-my-needs/ 

 

 

Informatie en aanmelden 

 

Enthousiast en wenst u deel 

te nemen aan de online training 

en pilot? Of heeft u vragen? 

Stuur een e-mail aan: 

 

m.berger@defenceforchildren.nl 

of 

e.huls@defenceforchildren.nl 

 

Bellen kan op  

071 516 09 80. Vraag naar 

Maartje Berger of Eva Huls.  

 

 

De individuele beoordeling van minderjarigen in het strafproces 
 

Online training + pilot  

FOCUS wordt mogelijk 

gemaakt door het Rights, 

Equality. Citizenship Programme 

van de Europese Unie 
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