
We are   
watching you!

Haal uw diploma en begin als 
professioneel te werken 

Info en contact via 

timetotalkaboutit.org



De opleiding bestaat uit 10 modules

• Klaar om met seksdaders te werken? 

• Misbruikte jongentjes, gefrustreerde mannen 

• Gekwetste meisjes, onzekere vrouwen 

• Terug op de sporen 

• Wie ben ik en Waarom ben ik hier? 

• Empathie en Medeleven 

• Waarom deed ik het opnieuw? 

• Hoe kan ik stoppen? 

• Evaluatie van seksdaders 

• Slachtoffers van Slachtoffers: Case Study

De tijd is eindelijk aangebroken om over heel moeilijke zaken te 
praten. Alleen blinden en doven kunnen negeren dat er zoveel 
dingen misgaan in onze wereld. We kunnen er echter niets aan 
veranderen door er alleen maar over te praten. We moeten een 
veiligere en eerlijkere  wereld creëren en we zullen het zelf 
moeten doen.. 

Meer en meer komt aan het licht hoeveel kinderen slachtoffer 
zijn van seksueel misbruik, fysieke mishandeling, psychologisch 
of emotioneel misbruik…. 

We moeten ten allen koste vermijden dat daders nog verder 
misdaden plegen. 70 % van de slachtoffers heeft het afgelopen 
jaar contact gehad met organisaties voor geestelijke 
gezondheid. 59 % staat onder prescriptie.  Dat wil zeggen dat 
ze vaak heel zware medicatie moeten nemen om hun klachten 
onder controle te krijgen. 

Eén zaak is zeker: uitgebreid onderzoek suggereert dat er zeer 
sterke verbanden zijn tussen psychische problemen uit de 
kindertijd die nooit werden aangepakt en de 
gevangenispopulatie. 

Het moet en kan anders! 

VCPA  (Victim & Criminal Profiling Academy)  onder leiding van 
Carine Hutsebaut, profiler en expert verbonden aan het 
Ministerie van Justitie Brussel, Commissaris in het ITNJ 
(International Tribunal for Natural Justice),  Senior Advisor at the 
NEU  (New Earth University - USA)   heeft een unieke opleiding 
samengesteld om u voor te bereiden om met daders én 
slachtoffers op een humane manier aan het werk te gaan.

U wordt ondersteund en begeleid door professionele live 
video’s, werkboeken, e-mail support, privé zoom metings en 
private toegang tot een platform voor studenten op de website. 
Er zijn tussentijdse certificaten en na het slagen in het examen 
ontvangt u een VCPA diploma.  

Eenmaal aan het werk kan u verder rekenen op professionele 
begeleiding en regelmatige overleg momenten met Carine of 
mensen van het kern-team. Er is geen leeftijdslimiet, maar om 
aan deze zware training deel te nemen is een minimum leeftijd 
van 21 jaar verreist en de juiste humane instelling.

Examenvragen.


