Studiefiche
Vanaf academiejaar 2019-2020

Forensische psychologie (B001499)

Cursusomvang
(nominale waarden; effectieve waarden kunnen verschillen per opleiding)
Studiepunten 4.0
Studietijd 120 u
Contacturen
45.0 u
Aanbodsessies en werkvormen in academiejaar 2019-2020
A (semester 2)

Nederlands

Lesgevers in academiejaar 2019-2020
Uzieblo, Katarzyna

hoorcollege
groepswerk
practicum
PP05

Aangeboden in onderstaande opleidingen in 2019-2020
Educatieve Master of Science in de maatschappijwetenschappen
(afstudeerrichting criminologische wetenschappen)
Master of Science in de criminologische wetenschappen

37.5 u
5.0 u
2.5 u
Verantwoordelijk lesgever
stptn
4

aanbodsessie
A

4

A

Onderwijstalen
Nederlands
Trefwoorden
Forensische Psychologie, Rechtspsychologie, Criminologische Psychologie

Situering
In relatie tot de eindtermen van de opleiding Criminologie draagt deze cursus bij tot het
verwerven van multidisciplinaire kennis over crimineel gedrag. De specifieke
doelstellingen van dit vak beogen het verwerven van inzicht in de wijze waarop de
psychologie de rechtsgeleerdheid kan aanvullen.
De cursus biedt verdiepende inzichten aan. Binnen de opleidingen Criminologie en
Psychologie biedt de cursus onder meer een verdere verdieping van thema's
behandeld in opleidingsonderdelen "Inleiding tot de Sociale Psychologie" en
"Forensische Psychiatrie" aan.

Inhoud
Verdieping in de biopsychosociale theorieën ter verklaring van crimineel gedrag met
aandacht voor biologische (bv. neurologische afwijkingen), psychologische (bv.
cognitieve distorties) en sociale risicofactoren (bv. omgevingsinvloeden).
De cursus bestaat uit 2 luiken: antisociaal gedrag (Deel I) en de toepassing van de
psychologie bij opsporing en strafrechtelijke vervolging (Deel II).
DEEL I. De cursus biedt, vertrekkend vanuit kritische vraagstellingen, een zicht op:
- prevalentie van crimineel gedrag,
- psychologische motieven en psychologische verklaringsmodellen bij crimineel gedrag,
- de mogelijkheden en beperkingen van behandelprogramma's voor plegers,
- de risicofactoren die de kans op recidive verhogen,
- psychologische aspecten van bestraffingsmodaliteiten.
Hierbij verdiepen we ons in verschillende vormen van geweld (o.a. seksueel geweld en
partnergeweld).
DEEL II. In dit tweede luik belichten we:
- de meerwaarde van psychologische inzichten bij het verhoor (met aandacht voor o.a.
valse bekentenissen en getuigenverklaringen),
- het deskundigenonderzoek.
Ook dient de student deel te nemen aan een groepswerk. Dit groepswerk omvat drie
verplichte onderdelen:
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- de uitwerking van een deskundigenonderzoek en van een bijhorend verslag,
- de bespreking van het groepswerk tijdens een mock trial,
- een reflectie over de eigen ervaringen en inzichten opgedaan tijdens het groepswerk.

Begincompetenties
Met succes gevolgd hebben van het opleidingsonderdeel Inleiding tot de Sociale
Psychologie of de er in beoogde competenties op een andere manier verworven
hebben.

Eindcompetenties
1
1
2
3
4

Kennis hebben over de biopsychosociale beïnvloedende factoren bij crimineel
gedrag.
Relevant empirisch onderzoek kritisch beoordelen.
Gevalstudies leren evalueren en hierover op adequate wijze kunnen communiceren.
Een evidence-based benadering van praktijkrelevante vragen.

Creditcontractvoorwaarde
De toegang tot dit opleidingsonderdeel via creditcontract is open: de student houdt zelf
rekening met voorkennis uitgedrukt in begincompetenties
Examencontractvoorwaarde
Dit opleidingsonderdeel kan niet via examencontract gevolgd worden
Didactische werkvormen
Groepswerk, hoorcollege, practicum
Toelichtingen bij de didactische werkvormen
Hoorcollege: De theorie wordt tijdens hoorcolleges gegeven. De theorie wordt
toegelicht aan de hand van praktijkvoorbeelden, casusbesprekingen en oefeningen.
Groepswerk: de studenten werken in groep aan een casus in het kader van een
deskundigenonderzoek. Dit onderzoek wordt vervolgens tijdens een mock trial
verdedigd. Na de mock trial werkt de groep een beknopt reflectieverslag uit aangaande
hun eigen ervaringen en inzichten verkregen tijdens de voorgaande stappen van het
groepswerk.
Practicum: dit omhelst concreet de verplichte deelname van iedere groep aan een
intervisiemoment omtrent de uitwerking van het deskundigenonderzoek en de
verplichte deelname van iedere groep aan de mock trial.

Leermateriaal
Power point slides die besproken worden tijdens de hoorcolleges. Bij ieder hoorcollege
hoort een hoofdstuk uit het boek of een artikel. In deze teksten worden telkens thema's
die in de les aan bod kwamen, verder toegelicht. Deze bijkomende teksten worden als
verplichte leerstof of als bijkomende achtergrondliteratuur aangeboden.

Referenties
Vakinhoudelijke studiebegeleiding
Contact tijdens de les; Interactieve ondersteuning via Minerva; Persoonlijk op afspraak.

Evaluatiemomenten
periodegebonden en niet-periodegebonden evaluatie
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de eerste examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij periodegebonden evaluatie in de tweede examenperiode
Schriftelijk examen met open vragen
Evaluatievormen bij niet-periodegebonden evaluatie
Verslag
Tweede examenkans in geval van niet-periodegebonden evaluatie
Examen in de tweede examenperiode is enkel mogelijk in gewijzigde vorm
Toelichtingen bij de evaluatievormen
Schriftelijk examen: gesloten boek, open vragen die kritische reflectie vereisen, en
toepassingen van theorie op casussen en praktijkvoorbeelden.
Groepswerk: de studenten werken in kleine groepen aan een casus in kader van een
deskundigenonderzoek. De groepen bespreken hun deskundigenonderzoek tijdens
een mock trial.
Bij de herkansing van de NPE: de studenten bespreken individueel een
praktijkvoorbeeld in verslagvorm.
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Eindscoreberekening
Periodegebonden evaluatie (100%) voor de theorie.
Niet-periodegebonden voor het groepswerk.
Het groepswerk en practicum staan op 25% van de punten.
Wanneer men niet deelneemt aan de evaluatie van een of meer onderdelen kan men
niet meer slagen voor het geheel van het opleidingsonderdeel. Indien de eindscore een
cijfer van 8 of meer op 20 zou zijn, wordt dit teruggebracht tot het hoogste nietdelibereerbare cijfer (7/20).

Faciliteiten voor werkstudenten
Werkstudenten krijgen via het leerplatform toegang tot alle online documenten.
Werkstudenten worden verwacht aan alle drie onderdelen van het groepswerk deel te
nemen, maar hun deelname aan het intervisiemoment en de mock trial is niet verplicht.
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