
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 28 oktober 2022 

Plaats : Blooming Hotel, Duinweg 5, Bergen 

Docenten : -Mr. Marjolein Rietbergen, sedert 1983 advocaat, gespecialiseerd in het jeugd- 
en familierecht. Zij woonde en werkte vele jaren in het buitenland waar zij 
betrokken was bij velerlei projecten op het gebied van jeugdrecht en 
jeugdzorg. Zij is tevens kinderrechter-plv. bij de rechtbank Amsterdam en onder 
meer betrokken bij een grote onderwijskoepel in Rotterdam alsmede bij de 
Master Jeugdrecht van de universiteit Leiden als lid van de Raad van Advies. 
 
-Mr. Carlo Dronkers, is sinds 19993 verbonden aan het Openbaar Ministerie na 
een loopbaan in het onderwijs; Vanuit deze onderwijsachtergrond heeft hij zich 
gespecialiseerd in jeugd en adolescenten strafrecht; Naast, als zaaksovj, 
betrokken bij (eigen) strafzaken, is hij tevens plv A-G in jeugdzaken, is hij 
coördinerend jeugdovj in Oost-Nederland, lid van de landelijke jeugdcommissie 
van het OM en geeft hij les aan het opleidingsinstituut voor Rechters en Ovj’s. 

 

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


