JEUGDRECHTDAG INHOUD

Inhoud

Programma ochtend cursusonderdeel Civiel Jeugdrecht/ Marjolein Rietbergen:
Marjolein zal op praktische en interactieve wijze de deelnemers aan de
cursusdag meenemen door het jeugdrecht, recente ontwikkelingen
besprekingen en jurisprudentie bespreken. Het belang van het kind is voor haar
daarbij de leidraad, ook voor het (niet)handelen van de advocaat.
Programma middag cursusonderdeel Jeugdstrafrecht/ Carlo Dronkers:
Carlo zal de laatste stand van zaken in het jeugd- en adolescentenstrafrecht
bespreken waarbij natuurlijk de mogelijkheid voor vragen en ruimte voor
discussie bestaat.
Daarnaast zal Carlo aansluiten op Marjolein in die zin dat ook bij hem het belang
van het kind voorop zal staan; Dat uitgangspunt komt (soms) op gespannen voet
te staan met andere (strafvorderlijke) belangen, wanneer bijvoorbeeld de ernst
van het feit conflicteert met de (ontwikkeling) van de verdachte; Het
‘samenspel’ van procespartijen, de rol en verantwoordelijkheid van de
advocaat maar ook zeker die van het OM kunnen een belangrijke rol spelen in
de uiteindelijk uitkomst. Het is evident dat ook dat raakt aan ‘het belang van het
kind’; Aan de hand van casuïstiek zal dit onderwerp ongetwijfeld aanleiding zijn
tot (vruchtbare) discussies.

De kosten van deelname bedragen € 400,00 (excl. 21% btw)
Deelname levert 8 punten op in het kader van
de Verordening op de Vakbekwaamheid.
SPOA Rating: **

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.

