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1. Inleiding
Het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen (WPI) van de Faculteit Recht,
Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) van de Universiteit Utrecht organiseert, in
samenwerking met de Stichting Strafrechtpraktijk, jaarlijks de Profileringscursus voor
strafrechtadvocaten. De Profileringscursus geldt als voorbereiding voor de Specialisatie
Opleiding Strafrecht en bestaat uit 5 bijeenkomsten op woensdagen van 16.00 -21.00 uur
gedurende drie maanden. In 2017 wordt de cursus in het najaar aangeboden.
De cursusdata voor de Profileringscursus voor 2017 zijn:
20 september 2017
4 oktober 2017
25 oktober 2017
15 november 2017
29 november 2017
Als u alle bijeenkomsten (volledig) bijwoont, kunt u 20 opleidingspunten behalen.
Vrijwel het hele spectrum van het straf(proces)recht wordt aan de hand van recente
jurisprudentie besproken door (de deelnemers en) prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C.
van Kampen. Zie daartoe het hierna opgenomen curriculum. Vanaf de tweede bijeenkomst
bereiden de deelnemers elk de bespreking van een in de reader opgenomen uitspraak voor,
betrekking hebbend op één van de centrale leerstukken van straf(proces)recht zodat een
interactieve discussie ontstaat.
2. Voorwaarden voor toelating
Kandidaat-deelnemers aan de Profileringscursus moeten in elk geval voldoen aan de
navolgende criteria om in aanmerking te komen voor deelname aan de opleiding:
a) de kandidaat-deelnemer beschikt over een stageverklaring, heeft aantoonbaar drie of
meer jaar strafrechtervaring als advocaat en heeft in de voorgaande twee jaar een
VSO-cursus strafrecht gevolgd waarvoor in totaal ten minste 10 Ordeopleidingspunten zijn gegeven of andere strafrechtcursussen gevolgd waarvoor in
totaal ten minste 10 Orde-opleidingspunten zijn gegeven; en
b) de kandidaat heeft zich aangemeld door middel van het formulier Aanmelding
Profileringscursus Strafrecht.
Er worden in beginsel maximaal 20 deelnemers tot de cursus toegelaten.
3. Inschrijving en kosten
Inschrijving voor de Profileringscursus dient vóór 1 augustus 2017 schriftelijk te
geschieden bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk. De daartoe benodigde
formulieren zijn te downloaden via de site van de Stichting Strafrechtpraktijk:
http://stichtingstrafrechtpraktijk.nl/opleidingen/profileringscursus. Bij aanmelding dient te
worden aangegeven op grond waarvan men aan de hierboven vermelde voorwaarden voor
toelating voldoet. Het Bestuur van de Stichting Strafrechtpraktijk beslist jaarlijks op basis van
de aangeleverde gegevens welke kandidaat-deelnemers voor plaatsing in de opleiding van
het betreffende jaar in aanmerking komen. De kandidaat-deelnemer ontvangt daarvan
bericht en dient binnen de daartoe door het secretariaat van de Stichting gestelde redelijke
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termijn schriftelijk te bevestigen of hij van de plaatsing gebruik maakt. Bij bevestiging wordt
de kandidaat definitief geplaatst.
De kosten voor de opleiding bedragen in 2017 EUR 2.075,00.
Zie voor nadere informatie over aanmelding, plaatsing en betaling van het cursusgeld het
Reglement toelating opleiding Specialisatie Strafrecht en Profileringscursus, geplaatst op de
website van de Stichting Strafrechtpraktijk: http://stichtingstrafrechtpraktijk.nl/wpcontent/uploads/2014/06/20130801-SSP-Reglement-toelating-OSS-en-PC.pdf.
4. Doelstellingen van de Profileringscursus
Onderwijstechnisch gezien bouwt de Profileringscursus voort op de (minor en) major
Strafrecht van de Beroepsopleiding voor Advocaten van de NOvA. Gelet op de eindtermen
van de major strafrecht, zoals geformuleerd door de NOvA (die daarmee in zekere zin tevens
de begintermen vormen van de Profileringscursus, zij het dan gekoppeld aan een totaal van
tenminste 3 jaar praktische ervaring als strafrechtadvocaat), zijn ten aanzien van de
Profileringscursus de volgende eindtermen geformuleerd.
1. De strafrechtadvocaat heeft goed inzicht in de positie van de raadsman in het
strafproces, in het bijzonder ten opzichte van zijn of haar cliënt en ten opzichte van
de andere deelnemers aan het strafproces alsmede in de (gedragsrechtelijke)
complicaties die zich daarbij kunnen voordoen.
2. De strafrechtadvocaat heeft goed inzicht in de eisen die in de hedendaagse
strafrechtspleging ook in de praktijk aan de raadsman in strafzaken worden gesteld
ten aanzien van het formuleren van verzoeken, verweren en uitdrukkelijk
onderbouwde standpunten, kan daarbij strategische keuzes maken en mogelijke
tegenargumenten voorzien.
3. De strafrechtadvocaat heeft goed inzicht in de strategische en ethische afwegingen
waarvoor een raadsman kan worden gesteld en kan daarover een standpunt innemen
dat met deugdelijke argumenten (adequaat) is onderbouwd.
4. De strafrechtadvocaat is goed in staat adequate processtukken op te stellen, ook in
meer complexe strafzaken, en heeft inzicht in de strategische afwegingen die
daarvoor (ook met het oog op een zitting) moeten worden gemaakt.
5. De strafrechtadvocaat heeft gedegen inzicht in de structuur en de chronologie van
het strafproces en de dagelijkse praktijk alsmede de wijze waarop deze elkaar
kunnen beïnvloeden.
6. De strafrechtadvocaat heeft gedegen kennis van het wettelijk stelsel van
opsporingsbevoegdheden en dwangmiddelen en inzicht in de praktische problemen
die dit stelsel met zich brengt en kan deze kennis en dat inzicht goed toepassen bij
de bestudering van het dossier, het optreden in het vooronderzoek en ter
terechtzitting, ook in meer complexe strafzaken.
7. De strafrechtadvocaat heeft gedegen kennis van het beslissingsschema van de artt.
348 en 350 Sv en kan een pleidooi in een strafzaak daarop – ook in meer complexe
zaken – afstemmen en daarbij strategische keuzes maken.
8. De strafrechtadvocaat heeft een meer dan gedegen kennis van het strafrechtelijk
bewijsrecht en kan deze kennis goed toepassen, ook in meer complexe strafzaken.
9. De strafrechtadvocaat heeft een gedegen kennis van belangrijke materieelrechtelijke
leerstukken als daderschap, daderschap van de rechtspersoon, feitelijk leidinggeven
en deelneming, strafuitsluitingsgronden, poging en voorbereiding en kan deze kennis
goed toepassen en vertalen in een pleidooi, ook in complexe strafzaken.
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10. De strafrechtadvocaat heeft goed inzicht in de factoren die een rol kunnen spelen in
de beslissing over de op te leggen straf en kan die factoren in een pleidooi goed
toepassen, ook in meer complexe strafzaken
11. De strafrechtadvocaat is zich bewust van de complementaire en afwijkende regels in
de bijzondere strafwetgeving en kan deze regels goed toepassen, ook in meer
complexe strafzaken.
12. De strafrechtadvocaat heeft kennis van relevante rechtspraak van het Europese Hof
voor de Rechten van de Mens en kan deze kennis toepassen in daarvoor in
aanmerking komende zaken.
5. Studiemateriaal
Het studiemateriaal voor de Profileringscursus wordt twee weken voor de bijeenkomst
digitaal en op papier aan de cursisten beschikbaar gesteld. Voor iedere bijeenkomst wordt
een reader samengesteld, waarin de meest recente en relevante jurisprudentie voor het
betreffende onderdeel is opgenomen. De deelnemers aan de cursus dienen te (kunnen)
beschikken over de Cremer-editie WvS en WvSv en/of Tekst en Commentaar Sr en Sv.
6. Plaats en tijd van de opleiding
De bijeenkomsten vinden plaats op een centrale locatie in Utrecht. Deze locatie is gelegen
aan of in de nabijheid van het Janskerkhof. Met het openbaar vervoer is (bushalte)
Janskerkhof met onder andere buslijnen 2, 8 of 28 te bereiken. De looptijd vanaf Utrecht
Centraal Station bedraagt ongeveer 15/20 minuten. Er is slechts zeer beperkt (betaalde)
parkeergelegenheid op het Janskerkhof.
De bijeenkomsten vinden plaats op de hiervoor nader geduide woensdagen van 16.00 tot
21.00 uur. Om 16.00 uur start de cursus. Om 18.00 uur wordt in een nabijgelegen
restaurant een warme maaltijd genuttigd. Om 19.00 uur wordt de bijeenkomst voortgezet.
7. Certificaat
In het kader van de verplichte Permanente Opleiding voor advocaten is het Willem Pompe
Instituut door de Orde erkend als opleidingsinstituut. Het met succes gevolgd hebben van de
Profileringscursus levert in totaal 20 PO-punten op. Per (volledig) bijgewoonde bijeenkomst
wordt (maximaal) 4 opleidingspunt toegekend. Indien één of meer bijeenkomsten niet
volledig zijn bijgewoond, wordt het totaal aantal toe te kennen punten voor de gehele
Profileringscursus naar beneden afgerond. Per vol uur bijgewoonde bijeenkomst wordt 1
opleidingspunt toegekend.
De deelnemer ontvangt per volgens de aanwezigheidsregistratie bijgewoonde bijeenkomst
het daarmee volgens de Orde corresponderende aantal opleidingspunten op een Bewijs van
Deelname.
Met het oog daarop dient de deelnemer zowel bij aanvang als bij het einde van elke
bijeenkomst een presentielijst te tekenen. Een niet (volledig) getekende presentielijst telt
niet als ‘bijgewoonde bijeenkomst’. De deelnemer krijgt aan het einde van de
Profileringscursus door of namens het bestuur van de Stichting Strafrechtspraktijk een
certificaat uitgereikt, indien hij blijkens de aanwezigheidsregistratie vijf (volledige)
bijeenkomsten heeft bijgewoond.
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Indien de deelnemer minder dan 5 bijeenkomsten heeft bijgewoond (en als gevolg daarvan
geen certificaat ontvangt), kan de deelnemer de niet-bijgewoonde bijeenkomsten in het
daarop volgende jaar tegen betaling inhalen, indien de deelnemer zich daartoe tenminste 6
weken voorafgaand aan de datum van de in te halen bijeenkomst bij de Stichting
Strafrechtspraktijk aanmeldt.
8. De Opleiding Specialisatie Strafrecht
Na het voltooien van de Profileringscursus bestaat de mogelijkheid om zich in te schrijven
voor de Opleiding Specialisatie Strafrecht. Meer informatie over de Opleiding Specialisatie
Strafrecht is te verkrijgen bij het secretariaat van de Stichting Strafrechtpraktijk. Het
secretariaat is bereikbaar via telefoonnummer 071- 5191041, dan wel per email:secretariaat@stichtingstrafrechtpraktijk.nl. De website van het Willem Pompe Institutuut
voor Strafrechtswetenschappen bevat eveneens de nodige informatie over de
Specialisatiecursus. Zie https://www.uu.nl/organisatie/departement-rechtsgeleerdheid/overhet-departement/onderdelen/willem-pompe-instituut-voorstrafrechtswetenschappen/onderwijs/opleiding-specialisatie-strafrecht.
9. Curriculum Profileringscursus
Bijeenkomst 1: Materieel strafrecht I
Datum bijeenkomst: 20 september 2017
Plaats bijeenkomst: Utrecht (omgeving Janskerkhof)
Duur bijeenkomst: 16.00 – 21.00 uur (5 uur, inclusief pauzes)
Docenten: prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C. van Kampen
Tijdens de eerste bijeenkomst worden verschillende onderwerpen uit het materiële strafrecht
uitgebreid besproken. Onder andere wordt stilgestaan bij de leerstukken voorbedachte raad,
(voorwaardelijk) opzet, schuld (en roekeloosheid), daderschap en deelneming(svormen).
Bijeenkomst 2: Materieel strafrecht II
Datum bijeenkomst: 4 oktober 2017
Plaats bijeenkomst: Utrecht (omgeving Janskerkhof)
Duur bijeenkomst: 16.00 – 21.00 uur (5 uur, inclusief pauzes)
Docenten: prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C. van Kampen
Gedurende de tweede bijeenkomst komen verschillende leerstukken uit het materiële
strafrecht aan bod. Er wordt onder andere aandacht besteed aan de onderwerpen poging,
voorbereiding, causaliteit, strafuitsluitingsgronden, straffen, maatregelen en enkele
specifieke delicten.
Bijeenkomst 3: Formeel strafrecht I
Datum bijeenkomst: 25 oktober 2017
Plaats bijeenkomst: Utrecht (omgeving Janskerkhof)
Duur bijeenkomst: 16.00 – 21.00 uur (5 uur, inclusief pauzes)
Docenten: prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C. van Kampen
In de derde bijeenkomst wordt aandacht besteed aan strafprocesrechtelijke leerstukken. Er
wordt bijvoorbeeld stilgestaan bij de positie van de verdachte en de raadsman (o.a.
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aanwezigheidsrecht, machtigingvereiste ex art. 279 Sv, verdenking, nemo tenetur en
dwangmiddelen).
Bijeenkomst 4: Formeel strafrecht II
Datum bijeenkomst: 15 november 2017
Plaats bijeenkomst: Utrecht (omgeving Janskerkhof)
Duur bijeenkomst: 16.00 – 21.00 uur (5 uur, inclusief pauzes)
Docenten: prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C. van Kampen
De vierde bijeenkomst is gewijd aan het formele strafrecht. Tijdens de bijeenkomst wordt
ingegaan op verschillende leerstukken uit het strafprocesrecht, zoals het oproepen van
getuigen en deskundigen, deskundigenonderzoek en toevoeging van stukken, de
bewezenverklaring en bewijs en motivering.
Bijeenkomst 5: Formeel strafrecht III
Datum bijeenkomst: 29 november 2017
Plaats bijeenkomst: Utrecht (omgeving Janskerkhof)
Duur bijeenkomst: 16.00 – 21.00 uur (5 uur, inclusief pauzes)
Docenten: prof. mr. A.A. Franken en prof. mr. P.T.C. van Kampen
De laatste bijeenkomst richt zich opnieuw op het strafprocesrecht. Aan bod komen
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten ex art. 359 lid 2 Sv, onrechtmatig verkregen
bewijsverweren ex art. 359a Sv, betrouwbaarheidsverweren en rechtsmiddelen.
10. Werkwijze tijdens de Profileringscursus
In de Profileringscursus worden de belangrijk(st)e leerstukken op het gebied van straf- en
strafprocesrecht behandeld aan de hand van arresten van – in de regel – de Hoge Raad.
Voor de eerste bijeenkomst worden de cursisten verzocht om de eerste (maximaal) 20
voorschreven arresten te bestuderen. Tijdens de eerste bijeenkomst – en elke bijeenkomst
nadien (met uitzondering van de 5e bijeenkomst) – wordt (worden) de cursist telkens een (of
meer) arrest(en) ‘toebedeeld’. De opdracht daarbij is telkens dat de cursist dit arrest (deze
arresten) bestudeert en de collega-deelnemers tijdens de bijeenkomst uitleg geeft over de
relevante feiten, de rechtsvraag, het standpunt van de verschillende procespartijen alsmede
de onderbouwing daarvan en daar zijn/haar opvatting aan toevoegt. De cursisten dienen er
daarbij rekening mee te houden dat elke bijeenkomst van 16.00 uur tot 21.00 uur duurt
(met onderbrekingen), dat ook de medecursisten graag aan het woord komen en dat er
ruimte blijft voor vragen en discussie. De cursist besteedt in de voorbereiding dus extra
aandacht aan het hem/haar toebedeelde arrest, maar bestudeert ook de overige arresten
volledig zodat hij/zij actief kan deelnemen aan de discussie over die overige arresten. Het
zou namelijk zomaar kunnen dat de docenten tijdens de bijeenkomst van gedachten
veranderen en een cursist vragen een ander arrest toe te lichten (dan het arrest dat eerder
is ‘toebedeeld’).
*-*-*-*-*
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