Themadag
‘Bijzondere verhoren’
Op donderdag 18 maart 2010 organiseren de Politieacademie en Kinterview de
themadag ‘Bijzondere Verhoren’. Deze dag is bedoeld voor studioverhoorders van
de kindvriendelijke studio.
In het kader van een TGO (Team Grootschalig Opsporingsonderzoek) moeten soms
kinderen jonger dan 12 jaar gehoord worden. Omdat deze verhoren een andere
aanpak en problemen met zich meebrengen dan verhoren in zedenzaken, wordt
hierover deze themadag georganiseerd.
Vragen die op de themadag aan de orde komen zijn:





Wat zijn de gevolgen voor kinderen die getuige zijn van een misdrijf en hoe
moet je daar rekening mee houden in de voorbereiding en uitvoering van het
studioverhoor?
Welke dilemma's kom je tegen als verhoorder? Hoe ga je het verhoor starten?
Hoe is het om als verhoorder een kind te horen in een TGO-zaak?
Krijg je als verhoorder wel alle informatie? Hoe ga je daarmee om?

De kosten voor deze themadag zijn € 140,Locatie: Politieacademie, Voorsterallee 25, Zutphen.
Wanneer u de themadag wilt bijwonen, dan kunt u zich aanmelden via het digitale
registratiesysteem middels de volgende link http://wr.politieacademie.politie.nl/. Hier
kunt u inloggen met uw inlognaam en wachtwoord van Politie Kennis Net. Bent u nog
niet geregistreerd dan zult u zich eerst moeten registreren. Nadat u bent ingelogd,
gaat u naar de pagina “mijn gegevens”. Wanneer u deze heeft ingevuld kunt u zich
inschrijven voor de Studiedag Horen Jonge Getuigen.

Politieacademie en Kinterview organiseren:
Themadag
‘Bijzondere verhoren’
Donderdag 18 maart 2010 ----- Politieacademie te Zutphen
09.30 uur

Ontvangst

10.00 uur

Aanvang programma
Opening en inleiding op het onderwerp ‘Bijzondere
verhoren’
Riannet Haak/Imke Rispens/Karina Dekens, docent
Politieacademie
Jannie van der Sleen, Kinterview, advies- en trainingsbureau
voor het forensisch interview
Wat zijn “bijzondere verhoren”?
Samenwerking Politieacademie en Kinterview
Trauma’s en dilemma’s
Tom van der Schoot, klinisch psycholoog, directeur behandeling
GGz Breburg Groep; voorheen werkzaam bij het
psychotraumacentrum voor kinderen en jongeren Wilhelmina
Kinderziekenhuis, Utrecht.
Wat zijn de consequenties voor een kind die getuige/slachtoffer
is geweest van een misdrijf, bijvoorbeeld huiselijk geweld?
Hoe houd je rekening met deze consequenties bij de
voorbereiding en uitvoering van het verhoor?
Wat en wanneer vertel je een getuige details over een zaak?
Hoe ver kun/moet je gaan in het verhoor?

11.30 uur

Pauze

11.45 uur

Vervolg programma

12.45 uur

Lunch

13.45 uur

Bijzondere verhoren – praktische handvatten
Riannet Haak/Imke Rispens/Karina Dekens, docent
Politieacademie

Hoe start je het verhoor in een bijzondere zaak, bijvoorbeeld een
TGO-zaak?
Wat moet je weten ter voorbereiding van een verhoor in een
TGO-zaak? Welke problemen kom je daarbij tegen?
Hoe zit het met verschoningsrecht?
Is een verhoor in een “bijzondere zaak” qua inhoud anders?
15.00 uur

Pauze

15.15 uur

Vervolg programma

16.30 uur

Afsluiting

