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jeugdproblematiek 
 

 
 

 

 

Programma  

 

Blok 1 dag 1  

Ochtenddeel:  
• Introductie  
• Kennismaking  
• Behandelen vragen van de studenten naar aanleiding van de studiewijzers  
 
Middagdeel:  
Kindermishandeling  
• Definitie en soorten kindermishandeling  
• Risicofactoren en gevolgen  
• Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK)  
• Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling voor beroepskrachten  
• Zorgformulier en Veilig Thuis  
• Kindermishandeling en strafrecht  
• Procedure bij uithuisplaatsing  
• Driesporenbeleid  
 
Blok 1 dag 2  

Ochtend-/middagdeel:  
Vroegsignaleren en Ketenpartners  
• Taken en rol van de Raad voor de Kinderbescherming binnen jeugdzorg  
• Taken en rol van de Gecertificeerde Instellingen binnen jeugdzorg  
• Taken en rol van Veilig Thuis binnen jeugdzorg  
• Personen en familierecht (boek 1 van het Burgerlijk Wetboek) Jeugdstrafrecht  
 



 

Blok 2 dag 3  

Ochtenddeel:  
Ontwikkelingspsychologie  
De ontwikkelingsfasen van een kind volgens de ontwikkelingspsycholoog en psychoanalyticus Erik Homburger Erikson  
 
Middagdeel:  
Vermissingen  
• Het begrip vermissingen  
• Categorisering  
• Beoordelen  
• Vermissingen uit instellingen  
• Kinderontvoering  
• Amber Alert  
• Het LBVP  
 

Blok 2 dag 4  

Ochtenddeel:  
Dossier Savanna de Jongh  
De 3-jarige Savanna de Jongh wordt al sinds haar geboorte met regelmaat mishandeld door haar moeder Sonja. Savanna krijgt 
vaak geen eten, omdat zij zich niet kan gedragen. Savanna is om die reden ondervoed.  
 
Op maandag 20 september 2004 heeft Sonja weer eens genoeg van Savanna. Zij stopt een washandje in haar mond en bind 
deze met verband om het hoofd vast, zodat zij het niet uit kan spugen. Hierna duwt zij Savanna onder het bed. Als Sonja 
Savanna weer onder het bed vandaan haalt is het kleine meisje gestikt.  
 
De zaak Savanna de Jongh is vanaf het begin behandeld door het team Sociale jeugd- en Zedenpolitie van destijds de 
regiopolitie Hollands-Midden. De gastdocent neemt jullie mee in de zaak Savanna de Jongh vanaf de melding tot en met de 
uitspraak van de rechtbank.  
 
Middagdeel:  
Nederlands Forensisch Instituut (NFI)  
• Soorten letsel bij kindermishandeling  
• Het herkennen van letsel bij kindermishandeling  
• Rol en taken van het NFI  
 

Blok 3 dag 5  

Ochtend/- middagdeel  
Verhoor kwetsbare jongeren  
• Minderjarige is kwetsbaar. Wie? Waarom?  
• Risico’s in verhoor  
• De jongere  
• Verstandelijk beperkte jongere  
• Tips voor verhoor  
• Jongere met andere stoornissen  



 

Blok 3 dag 6  

Ochtend/middagdeel:  
De Hoenderloo Groep  
De Hoenderloo Groep is een instelling voor jeugdzorg en onderwijs die een tijdelijk thuis biedt aan ongeveer driehonderd 
jongeren met complexe (gedrags)problemen, die om diverse redenen niet meer thuis kunnen wonen. In 2011 vond een fusie 
plaats tussen Stichting Pluryn en De Hoenderloo Groep.  
 
De Hoenderloo Groep biedt naast residentiële begeleiding en behandeling aan de geplaatste jongeren ook gespecialiseerd 
onderwijs aan in de vorm van VSO-onderwijs en ZMOK-onderwijs: de Gangel en de Beets in Hoenderloo en De Sprint in Wezep.  
 
In het ochtenddeel wordt een training gevolgd over de omgang met jeugdigen, het contact krijgen en onderhouden met een 
jeugdige of een jeugdgroep. In het middagdeel vindt een presentatie en een rondleiding plaats op de locatie van De Hoederloo 
Groep in Deelen.  
 

Blok 4 dag 7  

Ochtend/middagdeel:  
Jeugdige verdachte/ZSM  
• Jeugdstrafrecht  
• Jeugdcriminaliteit  
• EVRM en IVRK  
• Salduz-arrest en het vervolg daarop  
• Rechtsbijstand  
• Dwangmiddelen 12-er  
• (Hoofd)straffen/maatregelen  
• LIJ  
• PIJ maatregel  
• Jeugddetentie  
• ZSM  
• Halt  
 

Blok 4 dag 8  

Ochtenddeel:  
Groepsscan  
• Werkproces  
• Invulling en afhandeling groepsscan  
 
Middagdeel:  
Social media  
• Waar houdt de jeugd zich mee bezig (vroeger en nu)  
• Waar is de jeugd te vinden op internet  
• Cijfers over websites waar de jeugd van nu veelal gebruik van maakt  
• Wat is de rol van de politie binnen Social media i.v.m. jeugd  
 



 

Blok 5 dag 9  

Ochtend/middagdeel:  
Jeugdcultuur/Jihadisme  
• Straatcultuur  
• Etnisch profileren  
• Modaal Jihadisme  
 

Blok 5 dag 10  

Ochtenddeel:  
Mensenhandel/mensensmokkel  
• Verschillen mensenhandel en mensensmokkel  
• Signalen mensenhandel  
• Actuele onderzoeken  
• Loverboys 2.0  
 
Middagdeel:  
Schoolveiligheid  
Het eerste deel van het dagdeel wordt o.a. de landelijk kadernotitie Politie & Schoolveiligheid belicht.  
Het tweede deel zal worden ingevuld met een acteur. De acteur zal de rol vervullen van de directeur c.q. contactpersoon van 
een school waarmee de student in zijn rol als wijkagent/jeugdagent in gesprek zal gaan, en waarin hij een opstart voor 
samenwerking weet te bereiken en voor zichzelf een aantal doelafspraken wil verwezenlijken.  
 

Blok 6 dag 11  

Ochtend-/middagdeel:  
Proefexamen examenopdracht 1  
Tijdens de opleiding krijgen de studenten de opdracht om een presentatie te verzorgen in zijn/haar eigen eenheid. Op dag 11 
van blok 6 dienen de presentaties gereed te zijn aangezien op die dag de presentaties worden geoefend in bijzijn van een 
examinator. Vervolgens wordt dit onderdeel als examenopdracht 1 geëxamineerd in de eenheid.  
 

Blok 6 dag 12  

Ochtend-/middagdeel:  
Proefexamen examenopdracht 2  
Op deze dag oefenen de studenten het mondelinge examen van examenopdracht 2 in bijzijn van een examinator.  
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