
 
 

100 JAAR KINDERRECHTER 
1 NOVEMBER 2022 LEERHOTEL HET KLOOSTER 

 
PROGRAMMA 
 

8:45  Ontvangst met koffie / thee 

 

9:30  Opening door mr. E.A.M. (Liesbeth) Scheij 

9:35  Prof. dr. J.C.J. (Hans) Boutellier 

‘De veranderende rol van de kinderrechter in een complexe samenleving’ 

10:05  Laurentien van Oranje 

‘De systeemwereld versus de echte wereld en het kindperspectief’  

10:35 Panel met onder meer mr. R.G. (Robine) de Lange-Tegelaar en mr. S. (Susanne) Tempel 

10:55 Mr. dr. J.H. (Coby) de Graaf  overhandigt de bundel ‘100 jaar kinderrechter’ aan de minister 

voor Rechtsbescherming, de heer F.M.  (Franc) Weerwind.  

Alle deelnemers krijgen aan het einde van de dag een exemplaar. 

 

 Pauze 

 

11:45 Workshops ronde I* 

 

12:30 Lunch 

 

13.30 Mr. dr. M.L.C.C. (Myriam) Lückers 

 ‘De rol van de civiele kinderrechter in de komende 100 jaar’  

14:00 Mr. dr. Y.N. (Yannick) van den Brink 

 ‘De taak en toekomst van de jeugdstrafrechter’ 

 

14.45 Workshops ronde II* 

 

15.45 Afsluiting plenair door mr. E.A.M. (Liesbeth) Scheij en aansluitend receptie 



 

*WORKSHOPS 
 
Participatie van kinderen in het besluitvormingsproces; prof. mr. drs. M.R. (Mariëlle) Bruning en prof. mr. 
J.E. (Jaap) Doek 
Elk kind heeft het recht om gehoord te worden bij besluiten over hen en in procedures, zoals 
kinderbeschermingsprocedures (art. 12 Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, IVRK). In 
Nederland is hier in het afgelopen decennium meer aandacht voor ontstaan. Tegelijk lijken er nog 
mogelijkheden tot verbetering zodat kinderen en jongeren die te maken krijgen met een 
kinderbeschermingsmaatregel nog serieuzer worden genomen.  
In deze workshop wordt ingegaan op de vraag hoe de participatie van kinderen in 
kinderbeschermingszaken momenteel in Nederland is vormgegeven en waar kansen en uitdagingen liggen. 
 
Iedere rechter is een beetje kinderrechter / toepassing IVRK rechtspraak breed; prof. mr. T. (Ton) Liefaard, 
prof. dr. mr. M.E. (Margrite) Kalverboer en mr. M.F.  (Mariska) Baaij 
Om de rechten van het kind goed te beschermen is het van belang dat rechters in alle rechtsgebieden het 
IVRK kennen en toepassen. In deze workshop komt aan de orde hoe het IVRK doorwerkt in procedures die 
kinderen raken en worden concrete handvatten gegeven om aan het belang van het kind invulling te geven. 
 
De nieuwe scheidingsroute, hoe ver zijn we en hoe nu verder?; mr. C.A.R.M. (Cees) van Leuven en mr. 
A.H.W.M. (Anna) van Beuningen 
In deze workshop wordt besproken welke stappen er tot op heden in de verschillende experimenten van 
de  programma’s Scheiden zonder Schade en Herziening Rechtsbijstand zijn gezet zijn om tot een nieuwe 
scheidingsroute te komen en wordt met elkaar verkend welke richting we nu moeten opgaan. 
 
De aanvaardbare termijn; drs. B. (Bianca) Poldervaart, mr. A.M.E.  (Anne) van Delden, mr. S.I.L.V. (Laura) 
Goei, mr. drs. Y. (Yrrah) van der Kruit, mr. D. (Daniëlle) van der Leij en mr. D. (Denise) Verkroost 
Sinds 2015 is de aanvaardbare termijn een criterium voor zowel de ondertoezichtstelling als de 
gezagsbeëindiging. Zowel de gecertificeerde instellingen als de Raad voor de Kinderbescherming hebben 
hier een belangrijke taak in. De eindevaluatie van de Wet herziening kinderbeschermingsmaatregelen gaat 
hier nader op in. In deze workshop wordt de ontwikkeling en toepassing van de aanvaardbare termijn in 
kinderbeschermingsmaatregelen, waaronder ook de dilemma’s die hierbij een rol spelen, verkend met de 
deelnemers.  
 
Figuranten & hoofdrolspelers – de jeugdzitting als dramaturgische handeling; mr. C. (Coosje ) Peterse en 
drs. J. (Jaap) van der Spek  
Terwijl het belang van een kind centraal behoort te staan op zitting, voelt de jeugdige zich niet zelden 
figurant in een voor hem of haar moeilijk navolgbaar toneelstuk. Na een inleiding over de filosofische en 
sociologische betekenis van symboliek op zitting, verkennen deelnemers in een interactieve workshop de 
dramaturgische kwaliteit van hun eigen zitting, zichzelf en de rekwisieten die zij hierbij inzetten. Samen 
wordt onderzocht hoe de procespartijen zich zo kunnen opstellen dat de jeugdige zichzelf geen figurant 
meer hoeft te voelen in beslissend moment binnen zijn of haar bestaan.  
 
12- en 13-jarige verdachten: de ondergeschoven kindjes in het strafrecht; mr. drs. M. (Marije) Jeltes  
Deze workshop bespreekt het aandeel van 12- en 13 jarigen in de jeugdcriminaliteit, dilemma’s bij de 
aanhouding, inverzekeringstelling en voorlopige hechtenis en het verblijf in de JJI. Ook worden mogelijke 



alternatieven voor het strafrecht in het algemeen en voorlopige hechtenis in het bijzonder bediscussieerd 
(o.a. vanuit het perspectief van het VN-Kinderrechtencomité en het buitenland), en komt de vraag aan de 
orde hoe om te gaan met deze leeftijdscategorie in de rechtszaal.  
 
Toekomstscenario en de rol van de kinderrechter; mr. W.F.C. (Willemijn) Helmich en mr. E. (Esther) Lam 
 Het Toekomstscenario voor kind- en gezinsbescherming biedt een andere ziens- en werkwijze voor de 
knelpunten die in de jeugdbescherming worden ervaren. De bedoeling is dat toegewerkt wordt naar een 
eenvoudig stelsel dat gezinsgericht, rechts beschermend en transparant is en leren centraal stelt.  Een 
stelsel dat oog heeft voor alle personen in een gezin, deze beoogt te beschermen en de intergenerationele 
overdracht van problematiek helpt te doorbreken. Samen op weg om met een integrale blik oplossingen 
voor het hele gezinssysteem te zoeken. Hoe past de rol van de huidige kinderrechter hier in én hoe zou 
deze zich kunnen door ontwikkelen? Willemijn Helmich en Esther Lam werpen met de deelnemers een blik 
op de toekomst.  
 
 


