
Dit congres heeft in het verleden plaats gevonden. Kijk op onze nascholingen pagina voor ons huidig aanbod van

congressen, cursussen en opleidingen.

Moeilijke meisjes
Probleemgedrag en delinquent gedrag

 Woensdag 17 februari 2016

Programma
09.15 

Ontvangst met koffie, thee en uitreiking congresmap

 

09.45 

Opening door dagvoorzitter  

Jan Hendriks, klinisch psycholoog De Waag, bijzonder hoogleraar forensische orthopedagogische diagnostiek en behandeling UvA en

bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie en psychologie VU

10.00 

Van lipstickdiefstal naar geweldsdelict 

Anne-Marie Slotboom, universitair hoofddocent Strafrecht en criminologie VU

 

 

Het pad naar crimineel gedrag – de verschillen en overeenkomsten tussen jongens en meisjes

Welke factoren zorgen voor crimineel gedrag onder meiden?

Leidt kennis over meisjes tot verandering in beleid en interventies?

10.45 

Moeilijk te behandelen? 

Sanne Verwaaijen, bestuurder Ottho Gerhard Heldringstichting, gz-psycholoog en

gedragswetenschapper

 

 



Welke subgroepen meisjes zijn er? – aan de hand van behandelcasuïstiek besproken

Risicodomeinen bij meisjes – welke rol spelen deze in de behandeling?

Behandelplan bij multi morbide casuïstiek – een praktijkvoorbeeld uitgediept

11.30 

Koffie- en theepauze

 

 

11.45 

Meisjes binnen de muren 

Marijke van Genabeek, gz-psycholoog en pedagogisch directeur RJJI (Rijks Justitiële

Jeugdinrichtingen) bestaande uit locaties De Hunnerberg, De Hartelborgt en Den Heyacker

 

Wanneer is de JJI de geschikte plek voor een meisje?

Waarom zitten er eigenlijk zo weinig meisjes in een JJI?

Praktijkvoorbeeld - hoe wordt er gewerkt aan optimale groei en ontwikkeling binnen de grenzen

van geslotenheid?

12.30 

Discussie 

Een interactieve discussie met medewerking van de ochtendsprekers en onder leiding van de

dagvoorzitter

 

13.00 

Lunch

 

 

14.00 - 16.00 

WORKSHOPS 

In de middag kunt u kiezen uit één van de drie onderstaande verdiepingssessies. Leg uw

praktijksituaties op voorhand voor aan de sprekers en stuur deze in via v.bartelink@medilex.nl



Gerelateerde nascholingen

 

A - Aanspreken van allochtone meisjes 

Maame Hammond, coördinator meidencentrum, meidenbegeleider en vertrouwenspersoon 12+

Stichting Al Amal en Anouk Naber, meidenbegeleider en vertrouwenspersoon 12+ Stichting Al Amal

Als hulpverlener treft u allochtone meisjes die in stilte worstelen met hun psychische en/of

gedragsproblemen. Hoe gaat u het gesprek aan met een meisje dat zich niet goed voelt in haar

omgeving? Wat doet u wel en wat doet u juist niet? Hoe betrekt u het gezin erbij en hoe schetst u

perspectief? U krijgt praktische handvatten voor uw praktijk. Weet hoe u het gesprek aangaat met

allochtone (probleem)meisjes! 

 

B - Grenzen in seksualiteit - wie bepaalt die? 

Sabine Meulenbeld, hulpverlener Pretty Woman 

Eén van de risicofactoren voor jonge meiden op crimineel gedrag is seksueel problematisch gedrag.

Wat is normaal experimenteergedrag en wat is over de grens? Wanneer weet u dat het tijd is om in te

grijpen? Hoe creëert u de veiligheid in een gesprek om het over seksualiteit te hebben? Wat

bespreekt u wel en waar blijft u buiten? En hoe gaat u om met uw eigen ongemakkelijkheid? Wat is

nodig om het gesprek over seksualiteit en grensoverschrijding doeltreffend aan te gaan? U bent

uitgenodigd om uw eigen casuïstiek mee te nemen en in te brengen. 

 

C - Meisjes met een LVB en gedragsproblemen 

Hendrien Kaal, Lector LVB en jeugdcriminaliteit Hogeschool Leiden 

Leer meer over de relatie tussen een licht verstandelijke beperking (LVB) en probleemgedrag. Hoe

herkent u een LVB bij meisjes met gedragsproblemen en wat is specifiek aan de begeleiding van deze

meisjes? Hoe onderscheiden meisjes met een LVB zich van jongens? En hoe past u de begeleiding

daarop aan? Leer meer over de behandeling en bejegening van meisjes met een LVB en

gedragsproblemen!

 

Moeilijke meisjes
Probleemgedrag en delinquent gedrag

 Donderdag 13 februari 2014


