Lijst van Zaaksinformatie Forensische Psychiatrie, Forensische Psychologie en Forensische Orthopedagogiek
Naam aanvrager:

...................................................................................

Rapporterend voor arrondissement(en):

...................................................................................

NB: U kunt alleen zaaksrapporten opgeven die opgemaakt zijn de in de context van het strafrecht
NB: De door u opgegeven zaaksrapporten dienen een goed en breed beeld te geven van uw competenties als forensisch rapporteur
Deskundigheidsgebied (Let op: voor elk gebied dient u een aparte zaakslijst in te leveren!):
□ 003.1 FPPO Strafrecht volwassenen – psychiatrie □ 003.2 FPPO Strafrecht volwassenen – psychologie
□ 003.3 FPPO Strafrecht Jeugdigen – psychiatrie
□ 003.4 FPPO Strafrecht Jeugdigen – psychologie/orthopedagogiek
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* Wanneer u een aanvraag indient voor het deeldeskundigheidsgebied volwassenen psychiatrie of volwassenen psychologie dienen 3 rapporten op de Lijst van Zaaksinformatie te gaan over
onderzochten die ouder zijn dan 22 jaar. Wanneer u een aanvraag indient voor het deeldeskundigheidsgebied jeugdigen psychiatrie of jeugdigen psychologie en orthopedagogiek dienen 3
rapporten te gaan over onderzochten die niet ouder zijn dan 18 jaar.
** Zie het Beoordelingskader FPPO voor de door het College gehanteerde definities van collegial review en supervisie.
NB: rapporteert u over een onderzochte die ten tijde van het tenlastegelegde de leeftijd van 16 tot 23 jaar had, dan kunt u dit rapport op de lijst van zaaksinformatie plaatsen voor ofwel het
deskundigheidsgebied Strafrecht volwassenen ofwel het deskundigheidsgebied Strafrecht jeugdigen. Het is niet mogelijk dit rapport voor een aanvraag voor inschrijving op beide deskundigheidsgebieden op te
geven.

