
Feiten & Cijfers

Omvang 30 EC
Periode semester 1
Taal Nederlands en Engels
Toelating WO jaar 2

Meer informatie
studiegids.uva.nl 
of neem contact op met 
de studieadviseurs

Inschrijven
student.uva.nl/pow > A-Z > 
Minor

In de Minor Kinderrechten en forensische jeugdzorg staat artikel 3 van het 
internationaal verdrag van de rechten van het kind, het belang van het kind, centraal.

Je bestudeert situaties die de rechten en de ontwikkeling van kinderen ernstig kunnen 
bedreigen. Er is specifiek aandacht voor geweld door kinderen, in de vorm van 
jeugddelinquentie, en tegen kinderen, zoals kindermishandeling en verwaarlozing.

Je leert deze problemen vanuit een juridisch en sociaalwetenschappelijk kader te 
benaderen en te verklaren. Ook maak je kennis met het huidige beleid en de praktijk op 
het gebied van preventie en aanpak voor deze problemen.

www.uva.nl/minors

Kinderrechten en forensische 
jeugdzorg

Minor

Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen



Programma
De minor Kinderrechten en jeugdzorg (30 
EC) bestaat uit de volgende
onderdelen:

• Kwaliteit en effectiviteit van jeugdzorg
(6 EC)

• Jeugdrecht (6 EC)
• Morele ontwikkeling en delinquentie (6

EC)
• Innovatie in de jeugdhulp (6 EC)
• Justitieel ingrijpen (6 EC)

Master
De minor Kinderrechten en forensische 
jeugdzorg is een multidisciplinaire minor 
waarin pedagogische wetenschappen, 
rechten en sociaalwetenschappelijk
onderzoek samenkomen.

De minor kan een mooie introductie zijn 
op het vakgebied van de Forensische 
orthopedagogiek, een mastertrack van 
Pedagogische wetenschappen, maar geeft 
niet direct toegang daartoe. Daarvoor is de 
minor Orthopedagogiek Uitgebreid 
(60 EC) nodig, als aanvulling op je 
universitaire bachelor in de maatschappij of
gedragswetenschappen of een andere 
richting met voldoende sociaal- 
wetenschappelijk onderzoek.

Toelating vraag je aan via de 
Examencommissie van Pedagogische
wetenschappen. Kijk op www.uva.nl/ 
msc-forensische-orthopedagogiek voor 
meer informatie.
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