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CPTED en (anti)terrorisme 

Inleiding 

Op de televisie of in de krant is er dagelijks ruimschoots aandacht voor de activiteiten van Al Qa’ida en gelijkgestemde 

terroristische organisaties. Menigeen relativeert deze berichten echter door te zeggen, dat het allemaal ver van huis 

gebeurt.  

Zijn sommige mensen terecht bang voor aanslagen? 

Als deze uitspraak al klopt, geldt het echter niet voor het volgende. Dagelijks horen wij berichten over aanslagen ver 

weg (Afghanistan) of dicht bij (België). Als de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding het actuele dreigingsniveau 

in Nederland als ‘substantieel’ inschat, is er toch echt wat aan de hand. Het is dus niet onverstandig daar als burger, 

gemeente– en provinciaal bestuur, maatschappelijke organisaties en bedrijven en ondernemingen rekening mee te 

houden. 

Hoe bereidt u zich op een mogelijke aanslag voor, daarbij rekening houdend met de benodigde investerings- en 

exploitatiekosten? Hoe zorgt u er bovendien voor, dat de gevolgen voor uw organisatie beheersbaar blijven als een 

aanslag zich voordoet? 

Om antwoorden op deze vragen te geven, verzorgt het Beccaria Instituut sinds 2008 een tweedaagse workshop in 

Waddinxveen. Daarbij laat zij zich leiden door een uniek en bewezen concept, namelijk Crime Prevention Through 

Environmental Design (CPTED). CPTED (spreek uit septet) kan belangrijke bijdragen leveren aan veiligheid en 

beveiliging in buurten, de wijken, steden en ook bij ondernemingen en bedrijven.         

Hoe? 

Doelstelling van de opleiding 

CPTED blijkt een prima bijdrage te kunnen leveren aan criminaliteitspreventie en geweldsbeheersing, zonder de balans 

met vrijheid, privacy en leefbaarheid te verstoren. Zij doet dit door zich te richten op het ontwerpen, inrichten en 

beheren van de ruimtelijke omgeving en door het positief beïnvloeden van het gedrag. Hierbij gaat het om ons gedrag 

en ook om het gedrag van criminelen en zelfs van mogelijke terroristen. 

Zoals we hiervoor hebben gezien, is het terrorisme niet meer uit onze maatschappij weg te denken. Elke dag worden 

we als privépersoon en in de uitoefening van ons beroep met aspecten ervan geconfronteerd. Vraag is wat we tegen 

deze terroristische dreiging kunnen doen?                   

In deze workshop gaat een aantal docenten op verschillende aspecten van terrorisme in. Vanuit een theoretische 

beschouwing wordt nadrukkelijk toegewerkt naar (anti)terrorisme in de praktijk.            
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Het einddoel van het seminar is bereikt wanneer u aan de hand van een self-assessment in staat bent aan te geven in 

welke mate uw organisatie kwetsbaar is voor terroristische activiteiten. Daarnaast is het belangrijk om te weten welke 

beveiligingsmaatregelen u dient te treffen om deze dreiging te kunnen keren. Dat de docenten (anti)terrorisme daarbij 

vanuit het uiterst succesvolle CPTED-concept benaderen, behoeft geen betoog. De focus is overigens niet uitsluitend 

gericht op het bedrijfsleven, ook de publieke sector krijgt heel veel aandacht (CPTED tweede generatie). 

Inhoud 

Welke competenties verschaft het werkcollege u? 

[Inzicht] 

* De terroristische dreiging in het recente verleden en het hier en nu. 

* Operationeel optreden van terroristische organisaties. 

* De response van overheid en andere partijen. 

[inzicht, kennis] 

* CPTED, terrorisme en infrastructurele bescherming, * risico’s en beveiliging / vitale infrastructuur; 

[inzicht, kennis, vaardigheid] 

* CPTED, terrorisme en infrastructurele bescherming * mechanische CPTED, target hardening. 

* De terrorismechecklist voor uw organisatie. Hoe ver moet uw bestuursorgaan of organisatie gaan met maatregelen  

   om terrorisme tegen te gaan? 

* Bestuurlijke aandachtspunten bij rampen veroorzaakt * door terroristische acties. 

* Opstellen beveiligingsplan [(anti)terrorisme]. 

* Hoe bereid ik mijn personeel voor op een aanslag? 

* Hoe communiceer ik tijdens en na een aanslag? 

Praktijkgericht 

De praktijk van de deelnemers en de docenten heeft een centrale plek binnen het programma. De continue 

wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in de praktijk wordt met behulp van de aanwezige deskundigen 

direct aangepakt. 

Doelgroep 

De opleiding ‘CPTED en (anti)terrorisme' is bedoeld voor iedereen, die zich op HBO of WO niveau bezighoudt met 

(aspecten van) veiligheid in de publieke en/of private sfeer. Concreet kunt u dan denken aan: 

* ambtenaren van de rijksoverheid en de provinciale en lokale overheden,  

* bouw- en woningtoezicht, sociale zaken, 

* politie- en brandweerfunctionarissen, 

* security - en safety managers/- experts/- consultants, 
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* alle anderen die zich direct of indirect, in de private of publieke sfeer bezighouden met de preventie van  

    criminaliteit.  

Niveau en toelatingseisen 

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij zich hebben ontwikkeld op mbo + of hbo-niveau en enkele jaren 

werkervaring op dat niveau hebben. 

Praktische informatie 

∗ Duur workshop: 2 aaneengesloten werkdagen. 

∗ Opleidingskosten: € 985,=. 

∗ Voor deze workshop wordt geen BTW in rekening gebracht. 

∗ Locatie Waddinxveen (50 meter vanaf station NS) 

∗ Studielast: contacturen 16 uur, eigen studie 3 uur. 

∗ Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15. 

∗ Lestijden: 08:30 tot 16.30 uur, inclusief lunch. 

∗ De studiedocumentatie wordt digitaal verstrekt. 

Certificaat en erkenning  

Na afloop ontvangt u een waardevol ‘Certificaat van Deelname’ 

Maatwerk  

Wanneer een aantal medewerkers van uw organisatie dezelfde aanpak wil of moet volgen is dat natuurlijk mogelijk. 

Het Beccaria Instituut is in staat om snel en adequaat maatwerk te leveren en incompany opleidingen te ontwikkelen 

en te verzorgen. Het programma wordt in overleg met uw organisatie vastgesteld, waardoor een hoge mate van 

betrokkenheid van de deelnemers wordt gegarandeerd. Heeft u of uw organisatie specifieke wensen, informeert u dan 

eens naar de mogelijkheden. 

Kwaliteit 

De Kernel Groep en daarmee het Beccaria Instituut is opgenomen in het Centraal Register Kort 

Beroepsonderwijs (CRKBO). In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die 

voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De Kernel 

Groep voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, 

redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening. De opname in het CRKBO heeft als gevolg 

dat alle onderwijsactiviteiten van de Kernel Groep zijn vrijgesteld van BTW. 

Het Beccaria Instituut is daarnaast ook Cedeo-erkend. Cedeo is de onafhankelijke en door de overheid erkende 

keuringsinstantie die de kwaliteit meet en waarborgt van organisaties die actief zijn op 

het gebied van human resources improvement. Cedeo heeft daartoe een 

klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder de opdrachtgevers en deelnemers aan 

opleidingen en trainingen van het Beccaria Instituut. Meer dan 97% van de klanten van 
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het Beccaria Instituut is ‘tevreden tot zeer tevreden’ over de kwaliteit en de dienstverlening. Dat geeft u de garantie 

dat u te maken heeft met een opleidingsinstituut op niveau!  

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gonda Neddermeijer (085 - 8769711) en Henk Neddermeijer (087 - 8741806). 

Ook kunt u desgewenst een e-mail sturen naar info@kernel-groep.nl. 


