Tweedaagse cursus
‘Het horen van licht verstandelijk beperkte en
zwakbegaafde verdachten’
Deze tweedaagse cursus wordt verzorgd door Jannie van der Sleen van bureau
Kinterview in samenwerking met Marian Waanders van bureau Clarent beeldvorming
& communicatie.
Jannie van der Sleen is deskundig op het gebied van verhoortechnieken. Marian
Waanders is deskundig op het gebied van communicatie met mensen met een
verstandelijke beperking. Tevens levert Marianne Heestermans een bijdrage aan de
cursus. Zij is al vele jaren werkzaam op het gebied van verstandelijk beperkte
slachtoffers en daders. Ook is zij lid van de pool van deskundigen die verstandelijk
beperkte getuigen hoort in de verhoorstudio’s.
De tweedaagse cursus is bestemd voor rechercheurs die zich willen verdiepen in het
verhoor van verstandelijk beperkte verdachten. Voorkennis van de
standaardverhoorstrategie en het persoonsgerichte verhoor, zoals deze aan de
Politieacademie worden onderwezen, is een pré. Hier wordt in de cursus op
voortgeborduurd. Rechercheurs die de cursus ‘Horen Jonge en Verstandelijk
Beperkte Getuigen’ aan de Politieacademie hebben gevolgd, zullen in deze
tweedaagse cursus aspecten tegenkomen die ook in de cursus ‘Horen Jonge en
Verstandelijk Beperkte Getuigen’ aan de orde zijn geweest. Omdat de cursus
specifiek gericht is op het horen van verdachten, wordt één en ander echter
nadrukkelijk in het licht van het verdachtenverhoor geplaatst en is daarmee een
aanvulling op de cursus ‘Horen Jonge en Verstandelijk Beperkte Getuigen’.
De cursus vindt plaats in Best Western Hotel Landgoed Ehzerwold in Almen nabij
Zutphen.
Aantal deelnemers: maximaal 12.
Opgave voor de cursus is mogelijk via bijgevoegd aanmeldingsformulier.
De kosten voor de tweedaagse cursus bedragen € 545,- per persoon inclusief
koffie/thee, lunch en materiaal.

Programma tweedaagse cursus ‘Het horen van licht
verstandelijk beperkte en zwakbegaafde verdachten’
Cursusleiding

Marian Waanders, Clarent beeldvorming & communicatie
Jannie van der Sleen, Kinterview, advies- en trainingsbureau
voor het forensisch interview

Dag 1
9.00 – 9.30

Ontvangst

9.30 – 10.00

Welkom/kennismaken
Toelichting programma

10.00 – 11.10

Indeling van verschillende ‘niveaus’ van verstandelijke
beperking.
Overzicht van de verschillende gradaties van een verstandelijke
beperking gekoppeld aan problemen in het verhoor: wat kan de
persoon wel en wat niet? Hoe kom je tot een (grove) inschatting
van het niveau van een verdachte?

11.10 – 11.30

Koffie/thee

11.30 – 12.30

Theorie + opdracht met betrekking tot taalgebruik en
taalbegrip.

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 15.00

Het horen van verstandelijk beperkte verdachten: wat zijn de
problemen?
Het plaatsen van het horen van verstandelijk beperkte en
zwakbegaafde verdachten binnen het verdachtenverhoor in het
algemeen.
Bewustwording van extra problemen bij het horen van
verstandelijk beperkte verdachten.
Bespreken van mogelijkheden het verdachtenverhoor aan te
passen aan de verdachte

15.00 – 15.20

Koffie/thee

15.20 – 17.15

Van goedpraten naar goed doen
Presentatie door drs. Marianne Heestermans, Zonnehuizen,
landelijke stichting voor mensen met een verstandelijke
beperking. Voormalig lid van de verhoorpool verstandelijk
beperkten.

17.15 – 17.30

Afsluiting en vooruitblik naar dag 2

Dag 2
9.00 – 9.30

Ontvangst
Korte herhaling van het model en beantwoorden van eventuele
vragen.

9.30 – 12.30

Oefening 1: horen verdachte met lichte verstandelijke
beperking

12.30 – 13.30

Lunch

13.30 – 16.30

Oefening 2: horen verdachte met lichte verstandelijke
beperking

16.30 – 17.00

Beantwoorden vragen
Evaluatie
Afsluiting

Tijdens de oefeningen wordt de rol van verdachte gespeeld door een professionele
trainingsacteur.

Aanmeldingsformulier
Tweedaagse cursus ‘Het horen van licht verstandelijk beperkte en
zwakbegaafde verdachten’

Naam:

Functie:

Organisatie:

Postadres:

Factuuradres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mail:

Dit formulier faxen of mailen naar Kinterview.
Faxnummer: 0575-572214.
E-mail: jvandersleen@kinterview.com.

