Studenten kunnen weer deelnemen aan Project Gerede Twijfel
Studenten doen onderzoek naar rechterlijke dwalingen
Voor het Project Gerede Twijfel van het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology worden
enthousiaste masterstudenten (of aankomende masterstudenten) gezocht. In het project doen
studenten onderzoek naar een strafzaak waarin wordt beweerd dat de veroordeelde onschuldig is, om
inzicht te krijgen in de mechanismen die daaraan ten grondslag liggen. Dat inzicht kan behulpzaam zijn
bij het verbeteren van opsporing door de politie en besluitvorming door het Openbaar Ministerie en de
rechter. Zie bijvoorbeeld de zaak van De zes van Breda en De Hoogezandse Brand.
Wat zijn rechterlijke dwalingen?
Er bestaat geen absoluut bewijs. Elk bewijsmiddel kent een marge van onzekerheid. Dat betekent dat
de rechter met elke veroordeling een zeker risico neemt dat hij iemand ten onrechte veroordeelt.
Hierdoor komen in elk rechtssysteem rechterlijke dwalingen voor. De onterechte veroordeling van
Cees B. in de Schiedammer Parkmoord heeft dat weer eens duidelijk gemaakt. Een goed rechtssysteem
is dus niet een rechtssysteem zonder rechterlijke dwalingen, maar een rechtssysteem waarin het
aantal rechterlijke dwalingen zoveel mogelijk wordt beperkt.
Wat houdt deelname aan het project in?
Als student krijg je de kans om onderzoek te doen naar een zaak. Dat doe je in samenwerking met
andere studenten en onder leiding van docenten van het Amsterdam Laboratory for Legal Psychology.
Je leert een analyse te maken van de informatie in politie- en strafdossiers en daarover te rapporteren.
Het project neemt de eerste drie maanden een groot deel van de week in beslag. Daarvoor moet je
aanwezig zijn op de VU. Elementaire voorkennis van het strafrecht is wenselijk, maar niet verplicht.
Verder dien je, bij deelname, een geheimhoudingsverklaring te tekenen.
Wie kan deelnemen?
(Aankomende) Masterstudenten Criminologie, Rechtsgeleerdheid, Psychologie en studenten met
affiniteit met strafrechtelijke, forensische (Forensic Science), rechtspsychologische onderwerpen of
met wetenschappelijk denken in het algemeen. Het project staat ook open voor studenten van andere
universiteiten.
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Aanmelden
Heb je interesse en wil je graag deelnemen?
Stuur dan een sollicitatiebrief, je cv, cijferlijst en een stuk dat je zelf hebt geschreven (bijvoorbeeld een
paper) naar dr. Annelies Vredeveldt: a.vredeveldt@vu.nl
De deadline voor sollicitaties is 17 september 2018. De sollicitatiegesprekken met de geselecteerde
kandidaten worden gevoerd op 24, 26 en 28 september. De komende ronde van het project start op 8
oktober.
Bezoek voor meer informatie: www.projectgeredetwijfel.nl
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