
Programma 

13.30  Ontvangst met koffie en thee 
 
14.00  Opening 
 
14.05  Paul van Maanen - Voorzitter College van Bestuur 

 Nico van Tol - Clusterdirecteur Social Work en Toegepaste Psychologie 
              Aart Rietveld - Onderwijsmanager Toegepaste Psychologie 
 
14.20  Hendrien Kaal - Lectorale rede ‘Ongewoon moeilijk’ 
 
15.30  Marjan Boertjes (Directeur Expertisecentrum William Schrikker) gaat 

 in gesprek met een jongere (cliënt WSG Jeugdreclassering) over de lectorale rede.
  

15.40  Pauze 
 
16.00  So Cool - Zo nodig! 
 

 Hoe ziet een strafrechtelijke interventie voor delinquente jongeren met 
 een licht verstandelijke beperking er in de praktijk uit? Wat is er nodig 
 om aan te sluiten bij de mogelijkheden en beperkingen van de 
 jongeren? Lizette van der Giessen en Sanna Koet zullen een 
 toelichting geven op de recent erkende justitiële interventie So-Cool. 
  
 Lizette van der Giessen is werkzaam bij de William Schrikker 
 Jeugdreclassering als So-Cool trainer en heeft jarenlange ervaring met 
 de doelgroep. Sanna Koet is staffunctionaris bij het Expertisecentrum 
 William Schrikker,  gespecialiseerd in het ontwikkelen, borgen en 
 overdragen van kennis en vaardigheden die nodig zijn op het grensvlak 
 van jeugdzorg en gehandicaptenzorg, en betrokken bij de ontwikkeling 
 van So-Cool. 

 
16.45  Afsluiting met een borrel 
  

Het lectoraat is een samenwerking 
tussen Hogeschool Leiden en  

de William Schrikker Groep 



Ongewoon Moeilijk 
Jeugdige delinquenten met een LVB als (voortdurende) bron van zorg 

Lectoraten SW & TP 
  
Jeugdzorg en Jeugdbeleid 
Mr. dr. Adri van Montfoort 
  
LVB en Jeugdcriminaliteit 
Dr. Hendrien Kaal 
 

Ouderschap en Ouderbegeleiding 
Dr. Carolien Gravesteijn 
  
Residentiële Jeugdzorg 
Dr. Peer van der Helm (Associate 
Lector) 
  
GGZ i.o. 
Geestelijke Gezondheidszorg 
Dr. dr. Jaap van der Stel 
 

Lectoren ‘Kwaliteit van 
onderwijs en onderzoek’ 
 
Talentmanagement 
Drs. Paul Kop 
  
Onderzoeksmethoden en 
technieken 
Dr. Peter de Heus 
 

Een grote groep jongeren met een licht verstandelijke beperking (LVB) vormt 
een bron van zorg in de strafrechtsketen. Het besef groeit dat deze groep in 
veel gevallen onzichtbaar is. Niettemin zien velen er het belang van in dat 
rekening wordt gehouden met hun specifieke kenmerken en beperkingen: want 
waar dit niet gebeurt leidt dit regelmatig tot leed bij de jongeren en tot een 
geringe of zelfs averechtse effectiviteit van de maatregelen die bedoeld zijn om 
het delinquente gedrag te beteugelen.  
  
In 'Ongewoon moeilijk' brengt Hendrien Kaal de beschikbare kennis over deze 
groep jongeren bijeen. Zij laat zien dat het hier gaat om een heel arsenaal van 
problemen. Wanneer dit onvoldoende wordt onderkend leidt dit niet alleen tot 
een verhoogde kans op crimineel gedrag, maar bepaalt dit in belangrijke mate 
het leven van deze jongeren. Daarom dienen voor een effectieve aanpak van 
het delinquent gedrag de diverse problemen in hun samenhang te worden 
bekeken, zal rekening moeten worden gehouden met de beperkingen van de 
jongere en dient zich de noodzaak aan tot een langdurige begeleiding. 
Herkenning van de verstandelijke beperking is hierbij een noodzakelijke eerste 
stap. 


