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PROGRAMMA
14.00 uur

Inloop met koffie en thee

14.30 uur

Welkomstwoord door
prof. dr. Wim Huisman

15.00 uur

Eerste sessie (keuze uit een van twee 		
cursussen):
1. Wil de echte witteboordencrimineel 		
opstaan?
Prof. dr. Wim Huisman
2. Predictie van criminaliteit en de
(on)mogelijkheden van instrumenten
voor risicotaxatie
Dr. Joke Harte

15.50 uur

Pauze

16.20 uur

Tweede sessie (keuze uit een van twee
cursussen):
3. Verschillen in achtergronden en aanpak
van criminele meisjes en jongens
Dr. Anne-Marie Slotboom
4. Speuren naar het sporen van speurders
Drs. Jasper van der Kemp

17.00 uur

Naborrelen

Cursus 1 Wil de echte witteboordencrimineel
opstaan? Over criminele disposities en
criminogene factoren
Prof. dr. Wim Huisman
In tegenstelling tot commune daders zijn witteboordencriminelen altijd gezien als psychologisch normaal. De
oorzaken voor hun gedrag werden in de omgeving gezocht.
Terwijl in de criminologie de aandacht verschuift van de
criminele disposities van daders naar de gelegenheden
en situaties waarin criminaliteit wordt gepleegd, is er bij
de witteboordencrimineel steeds meer aandacht voor
de persoon van de dader. Wim Huisman zal ingaan op
recent wetenschappelijk onderzoek naar biologische en
psychologische oorzaken van witteboordencriminaliteit
en naar situationele factoren gevonden in arbeidsorganisaties.

Cursus 2 Predictie van criminaliteit en de
(on)mogelijkheden van instrumenten voor
risicotaxatie
Dr. Joke Harte
Als het gaat om de veiligheid van de maatschappij
staan professionals voor ingewikkelde en ingrijpende
vraagstukken. Wanneer is het noodzakelijk een
verwaarloosd kind uit huis te plaatsen? Is het nodig
een bedreigde politicus persoonsbeveiliging te geven?
Wanneer is het verantwoord om een tbs-maatregel te
beëindigen? Voor al deze vragen geldt dat toekomstig
gedrag moet worden voorspeld voor het besluit om wel
of niet preventief in te grijpen. Daarbij zijn twee fouten
mogelijk: niet ingrijpen terwijl er wel gevaar is of wel
ingrijpen terwijl het niet noodzakelijk is.
In het college zal worden nagegaan wat de mogelijkheden
zijn deze fouten te minimaliseren. Er zal nader worden
ingegaan op de zogenoemde risicotaxatie-instrumenten,
die zijn ontwikkeld om het oordeel over de kans op
toekomstig crimineel gedrag te ondersteunen.
Cursus 3 Verschillen in achtergronden en
aanpak van criminele meisjes en jongens
Dr. Anne-Marie Slotboom
De afgelopen jaren is het aantal meisjes en vrouwen dat
in aanraking is gekomen met politie en justitie gestegen.
Kennis over de achtergronden en de aanpak van
delinquentie is bij deze groep is dan ook gewenst temeer
omdat het meeste onderzoek is gericht op jongens en
mannen. Anne-Marie Slotboom zal ingaan op de delicten
die beide groepen plegen, hun criminele carrières en de
mogelijke oorzaken en theoretische verklaringen. Ook zal
aandacht worden besteed aan de op sommige punten
noodzakelijk te onderscheiden aanpak van meisjes en
jongens die met justitie in aanraking zijn gekomen.
Cursus 4 Speuren naar het sporen van
speurders, Ontwikkelingen op forensisch
technisch en tactisch gebied
Drs. Jasper van der Kemp
Door nieuwe ontwikkelingen op forensisch technisch en
tactisch gebied zoals bijvoorbeeld de inzet van mobiel
DNA-onderzoek, verplichte Tegenspraak en forensic
intelligence zijn er mogelijkheden om sneller en beter
forensisch sporenonderzoek te doen. De nieuwe technieken
bieden veel kansen voor een effectievere en efficiëntere
opsporing maar ze brengen ook risico’s zoals tunnelvisie
met zich mee. Hoe die risico’s kunnen worden verkleind en
hoe nieuwe technieken zo goed mogelijk kunnen worden
ingezet is onderwerp van onderzoek. Jasper van der Kemp
zal in het college daar nader op ingaan.
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WIM
HUISMAN
is hoogleraar Criminologie en hoofd van de sectie
Criminologie. Hij is gespecialiseerd in organisatiecriminaliteit met name de witte-boorden-criminaliteit
binnen bedrijven en organisaties. Hij één van de oprichters
van de werkgroep ‘corporate crime’ van de European
Society of Criminology. Wim Huisman is lid van de
facultaire klankbordgroep Alumni.

JOKE
HARTE
is hoofddocent Criminologie, senior onderzoeker bij
het NSCR (Nederlands Studiecentrum Criminaliteit en
Rechtshandhaving) en programmaleider wetenschappelijk
onderzoek van het Penitentiair Psychiatrisch Centrum
Amsterdam. Veel van haar onderzoek betreft vraagstukken
op het grensvlak van de psychiatrie en het strafrecht,
zoals de relatie tussen psychiatrische stoornissen en
delinquentie, toerekeningsvatbaarheid, beslissen in het
strafrecht en risicotaxatie.
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Anne-Marie
Slotboom
is hoofddocent Criminologie, gespecialiseerd in de
criminaliteit van meisjes en vrouwen. Zij deed veel
onderzoek op dat terrein en doet momenteel bijvoorbeeld
samen met ‘De Waag’, een ambulant forensisch
psychiatrisch centrum, onderzoek naar de achtergronden
van de behandelde delinquente jongens en meisjes. Het
boek dat zij met enkele collega´s recent publiceerde is
een Nederlands standaardwerk over het ontstaan, de
ontwikkeling en de aanpak van criminele meisjes en
vrouwen.

JASPER
VAN DER KEMP
is rechtspsycholoog en universitair docent Criminologie.
Hij is gespecialiseerd in misdaadanalyse, met name
in gedragskundige rechercheadvisering zoals (geografische)
daderprofilering. Zijn (onderzoeks)belangstelling gaat
vooral uit naar de psychologische aspecten in opsporing
en vervolging. Hij is coördinator van het onderzoeksproject
“Beter Opsporen met het Lab op Zak” van de Hogeschool
van Amsterdam en de Politieacademie. Daarnaast is hij
coördinator van het ‘Project Gerede twijfel’, waarbij een
kleine groep geselecteerde studenten onder begeleiding
een strafdossier nauwgezet analyseert.

LOCATIE ALUMNIMIDDAG
Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Gebouw Initium
De Boelelaan 1077 (achter het hoofdgebouw aan
de kant van de Buitenveldertselaan)
1081 HV Amsterdam
Prijs: Gratis
Aanmelden via www.rechten.vu.nl/alumni

CONTACTGEGEVENS
Alumnibureau Faculteit der Rechtsgeleerdheid
De Boelelaan 1105
1081 HV Amsterdam
E-mail Alumni.rch@vu.nl
Tel. 020 598 3272
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