
Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen kan een deelnemer aan een cursus georganiseerd door de SPOA tot uiterlijk twee weken voor 

aanvang van een cursus deze kosteloos annuleren. In geval van annulering na twee weken tot een week voor de aanvang van de cursus is de 
deelnemer 50% van het cursusgeld verschuldigd. In geval van annulering binnen een week voor aanvang van de cursus is de deelnemer het 

gehele cursusgeld verschuldigd, evenals bij (na aanmelding en zonder afbericht) in het geheel niet verschijnen op de cursus. 

 
De SPOA Rating geeft u inzicht in het niveau van de cursus; *** staat voor specialisme, ** staat voor verdiepend en * staat voor algemeen. 

 
 

 
 

PROGRAMMA JEUGDRECHTDAG 

 
 

Datum : Vrijdag 26 november 2021 

Plaats : Golden Tulip Hotel, Arcadialaan 6 in Alkmaar 

Docenten : -Mr. Rob Wortelboer, jeugd(straf)recht advocaat, kinderrechter-
plaatsvervanger en docent bij de SSR. 
-Mr. Elwin Boskma, is sinds 1999 als advocaat verbonden geweest aan diverse 
kantoren in Noord-Holland en sinds dit jaar voor zichzelf begonnen. Elwin houdt 
zich vooral bezig met het Strafrecht en de Psychiatrie voor alle leeftijden. 
-Mr. Laura Goei, is al geruime tijd werkzaam als jurist in het jeugdrecht. Zij is 
sinds 2006 werkzaam bij St. Jeugdbescherming west als senior jurist en 
adviseert jeugdbeschermers en management juridisch bij de werkzaamheden 
van de GI. Tevens is zij redacteur jeugdbescherming bij de Kennisbank van Split-
Online en deelt als zodanig jurisprudentie en ontwikkelingen op het gebied van 
het jeugdbeschermingsrecht. Zij geeft met JBX juridisch advies & training als 
ZZP-er cursussen en trainingen op het gebied van het civiele jeugdrecht voor de 
jeugdbescherming, advocatuur en ketenpartners. 
 

 

Programma :  
08.15 – 08.30 Inloop met koffie 
08.30 –10.30  Deel 1 cursus Jeugdstrafrecht/ mr. Wortelboer en mr. Boskma 
10.30 – 10.45 Pauze 
10.45 – 12.45  Deel 2 cursus Jeugdstrafrecht / mr. Wortelboer en mr. Boskma 
12.45 – 13.30 Lunch 
13.30 - 15.30  Deel 3 cursus Civiel Jeugdrecht/ mr. Goei 
15.30 - 15.45  Pauze 
15.45 - 17.45  Deel 4 cursus Civiel Jeugdrecht/ mr. Goei 
 
  
   

 


