Op zaterdag 17 april 2021 biedt de SIGV de online- cursus Tolken in Pro Justitia-onderzoeken aan.
Deze cursus werd in december 2020 in verkorte vorm op locatie gegeven. Naar aanleiding van de
zeer goede evaluaties wordt deze cursus nogmaals aangeboden. Nu online en met een webinar ter
voorbereiding.

Tolken in Pro Justitia-onderzoeken

Datum en tijd: zaterdag 17 april 2020 van 9:30-13:00 uur.
Aanmelden is mogelijk tot 10 april a.s.
prijs
€ 225- (excl. btw)
PE punten
Deze cursus geeft recht op 8,5 PE punten. (3,5 PE punten voor deelname aan het online-college, 2 PE
voor het webinar, 2 PE voorbereidende literatuur, 1 PE voor een huiswerkopdracht)
Deze punten tellen ook mee voor de specialisatie tolk/vertaler in strafzaken.
docent
Deze cursus over psychologische en psychiatrische rapportages binnen het strafproces wordt
verzorgd door mr. Asmaa Ghonedale. Asmaa Ghonedale werkt sinds 2012 als jurist bij het Pieter
Baan Centrum en is daarnaast rechter-plaatsvervanger bij de Rechtbank Noord-Holland. Eerder
werkte zij als strafrechtadvocaat en was zij lid van de Commissie voor politieklachten te Amsterdam.
in deze cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:
•
•
•

juridische kaders rondom straffen en maatregelen
soorten pro Justitia rapportages
tolken binnen pro Justitia rapportages

leerdoelen:
•

Na afloop van deze bijeenkomst kunt u:
Begrijpen welke positie de pro Justitia rapportages innemen binnen het strafproces.
De diverse rapportagemogelijkheden benoemen en bent u in staat om toe te lichten waarom
rapportages juridisch noodzakelijk zijn binnen het strafproces en welke doelen de rapportages
kunnen dienen.
Uit de praktijk zullen ook de nodige hand-outs gegeven worden voor werkzaamheden als tolk
binnen de PJ-onderzoeken.

voorbereiding:
•

Ter voorbereiding op deze bijeenkomst(en) bestudeert u het Webinar, voert u een opdracht
uit en bestudeert u de volgende literatuur:
Gedragsdeskundigen in Strafzaken, C. van Esch (hoofdstuk 2.4 t/m 2.5.7.3 en 3.3 t/m 3.4 = 48
pagina's.
Het Webinar, de opdracht en de literatuur ontvangt u na inschrijving.

