
Uitnodiging Summer School Victimologie 

28, 29, 30 juni 2018 

Slachtofferzorg: The Next Generation 

Robotrechtspraak, serious gaming, de ontrafeling van neurobiologische 

mechanismen van trauma, big data en profilering van doelgroepen: hoe 

gaan deze en andere ontwikkelingen slachtofferschap en slachtofferzorg 

beïnvloeden? 

 

Deze vraag staat centraal in de tweede edi#e van de Summer School 

Vic#mologie, een ini#a#ef van Slachtofferhulp Nederland en INTERVICT. 

Samen organiseren zij een driedaagse Summer School Vic#mologie 

waarin prak#jk en wetenschap elkaar ontmoeten.  

 

Kom ook naar deze driedaagse Summer School! 

· U verbreedt en verdiept uw kennis van integrale slachtofferzorg op 

het psychosociale en juridische domein  

· U legt verbanden tussen theorie, beleid en prak"jk vanuit een vic"-

mologisch perspec"ef 

· U maakt kennis met de nieuwste trends en ontwikkelingen 

· U doet mee aan interac"eve dag- en avondsessies 

· U ontmoet experts en ervaringsdeskundigen uit de wetenschap en 

de prak"jk 

· U wisselt kennis uit met deelnemers nuit verschillende werkvelden 

en vergroot uw netwerk 

· U leert collega’s uit het werkveld en hun exper"se beter kennen 

"jdens lunch-, diner of borrel"jd 

· U ontvangt een deelnemerscer"ficaat 

Wat? 

3-daagse Summer School met  

gerenommeerde sprekers, inspi-

rerende workshops, verdiepende 

lezingen en netwerkmogelijkhe-

den waarbij wetenschap en prak-

"jk elkaar ontmoeten 

 

Programma? 

Via [DEZE LINK] 

 

Voor wie? 

Professionals uit de jus""ële 

slachtofferzorg, zorg en maat-

schappelijk domein en lokale 

overheid, onderwijs en studenten 

 

Waar? 

Bleyenberg, Den Haag Grote 

Markt 10, 2511 BG 

 

Kosten? 

499€ (incl. BTW) incl. lunches en 

diners 

Studenten kunnen in aanmerking 

komen voor het gereduceerde 

bedrag van 179€ 

Direct aanmelden via deze link 

Deelnemers van de eerste editie in 2017 schreven:  

“Hele mooie, inspirerende en leerzame dagen waarbij het 

slachtoffer centraal staat. Wat mij betreft een must voor ieder-

een die betrokken is bij het slachtoffer. Ook een mooie ge-

legenheid om andere organisaties te leren kennen en je net-

werk uit te breiden.” 

 

“De Summer school heeft mij bijzonder geïnspireerd! Ik vond 

het een absolute aanvulling op mijn 'gereedschapskist' binnen 

de hulpverlening! Een verrij-king. Geweldige sprekers en leuk 

publiek. Een aanrader.” 


