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Beccaria Instituut | Factsheet 
Post-Hbo opleiding CPTED niveau 1 

Inleiding 

Voor iedereen die zich in het vakgebied van (sociale) veiligheid, criminaliteitspreventie of security (management) 
beweegt, bestaat er nu de mogelijkheid zijn of haar deskundigheid uit te breiden met het gedachtegoed van Crime 
Prevention Through Environmental Design (CPTED). Met tot de verbeelding sprekende resultaten! 

De essentie van het CPTED concept is het op een zodanige wijze ontwerpen, inrichten en beheren van de fysieke en 
sociale ruimte, dat menselijk gedrag wordt gestuurd met het doel criminaliteit te voorkomen of te beheersen, de angst 
voor criminaliteit te verminderen en de kwaliteit van wonen, werken en recreëren te verbeteren. Daarbij maakt het 
niet uit of CPTED wordt toegepast in de publieke of in de private sector: het werkt overal! 

Doelstelling van de opleiding 

De post-Hbo opleiding CPTED niveau 1 leert de deelnemers vanuit hun eigen positie lering te trekken uit de actuele  
ideeën met betrekking tot criminaliteitspreventie, -management en -techniek. Tevens worden verschillende CPTED 
strategieën in de praktijk toegepast en/of beoordeeld via audit- en evaluatietraining. Hierdoor kunnen CPTED-
activiteiten op hun eigen verdiensten worden beoordeeld. Ook combineert de opleiding aspecten op het gebied van 
sociale en fysieke veiligheid met safety en security management. Het gedrag van mensen neemt daarbij een belangrijke 
plaats in; onderwerpen zoals sociale cohesie (publieke sector) en security awareness (private omgeving) komen 
ruimschoots aan de orde. De opleiding is sterk op de praktijk gericht. 

Inhoud 

Na met goed gevolg de opleiding te hebben afgesloten, bent u in staat: 

± criminaliteitsproblemen te diagnosticeren; 
± uw eigen organisatie of uw opdrachtgevers te adviseren van op basis van geavanceerde CPTED tactieken; 
± uw eigen organisatie of uw opdrachtgevers te adviseren van op basis van tweede generatie CPTED strategieën; 
± CPTED strategieën en tactieken toe te passen en in te zetten; 
± CPTED- en daarvan afgeleide instrumenten toe te passen c.q. in te zetten; 
± concepten betreffende de inrichting van de omgeving inclusief verlichtingsaspecten te ontwerpen; 
± extra rendement van maatregelen in het kader van safety en security management te realiseren; 
± politiek en maatschappelijk draagvlak voor veranderingstrajecten te genereren. 
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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 post-Hbo opleiding CPTED niveau 1 is bedoeld voor iedereen, die zich op bezighoudt met (aspecten van) veiligheid 
in de publieke en/of private sfeer. 

Examen, diploma en erkenning 

De opleiding leidt op voor het waardevolle post-Hbo diploma CPTED niveau 1. De opleiding wordt afgesloten met een 
schriftelijk examen afgenomen door de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer (SVOB). Indien voor een examen geen 
voldoende resultaat is behaald, wordt eenmalig de gelegenheid geboden een herexamen te maken.  

Door het behalen van het post-Hbo diploma CPTED niveau 1 kunt u aantonen dat u beschikt over algemene kennis op 
het gebied van CPTED en de basisvaardigheden om CPTED strategieën en tactieken toe 
te kunnen passen. Een perfect startpunt om u als CPTED adviseur verder te 
ontwikkelen.  

De post-Hbo CPTED niveau 1 opleiding is de eerste opleiding in Nederland die door de 
Stichting Veilig Ontwerp en Beheer is erkend. Een feit waar het Beccaria Instituut buitengewoon trots op is en een 
garantie voor de kwaliteit van de opleiding voor de deelnemers! 

Na het behalen van het diploma CPTED niveau 1 is het mogelijk om een praktijkopdracht uit te voeren. Dit traject 
verloopt volledig via de Stichting Veilig Ontwerp en Beheer. Het uitvoeren van deze opdracht zorgt voor een verdere 
verdieping van uw kennis en vaardigheden. De praktijkopdracht wordt afgesloten met rapportage en een mondelinge 
presentatie. Beiden worden beoordeeld door een onafhankelijke examencommissie. Door middel van deze 
praktijkopdracht kunt u aantonen dat u zelfstandig: 

± op basis van CPTED-uitgangspunten een te realiseren (te ontwerpen) dan wel een bestaande situatie kan 
beoordelen op sterke en zwakke punten, alsmede kansen en bedreigingen met betrekking tot criminaliteit en 
criminaliteitspreventie; 

± (interne en / of externe) cliënten kan adviseren over criminaliteitspreventie, veilig ontwerpen en veilig gebruik 
van de (bebouwde) omgeving op basis van CPTED-uitgangspunten; 

± (interne en / of externe) cliënten kan adviseren over de verbetering van subjectieve en objectieve veiligheid. 

Voor gekwalificeerde CPTED experts heeft de Stichting N’Lloyd het ‘Register CPTED 
Expert’ ingesteld. Na het succesvol afronden van zowel de opleiding CPTED niveau 1 als 

de praktijkopdracht en na het voldoen aan enkele andere voorwaarden, kunt u zich registreren bij de Stichting N’Lloyd. 
Er gelden daarbij tevens eisen op het gebied van permanente educatie (behalen van PE-punten).  
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Wanneer u bij N’Lloyd staat ingeschreven als Register CPTED Expert heeft u het recht gebruik te maken van de 
aanduiding RCE achter uw achternaam. De aanduiding RCE geniet wettelijke bescherming op grond van de Eenvormige 
Beneluxwet op de Merken. Zie voor meer informatie de website van de Stichting N’Lloyd (http://www.nlloyd.nl/). 

Overigens behoort ook het behalen van een internationale erkenning via de International CPTED Association (ICA) tot 
de mogelijkheden. Zie voor meer informatie de website van the International CPTED Association 
(http://www.cpted.net/). 

Niveau en toelatingseisen 

Om in te stromen in de Post-Hbo opleiding CPTED moet u in het bezit zijn van een Hbo-diploma. Bent u niet in het bezit 
van een Hbo diploma, maar werkt u minimaal op Hbo werk- en denkniveau? Dan toetsen wij uw startkwalificaties en 
motivatie in een intakegesprek. 

Praktische informatie 

± Duur: 5 werkdagen. 
± Studielast: contacturen 40 uur, eigen studie 16 uur. 
± Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15. 
± Lestijden: 09.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. 
± De opleidingskosten bedragen € 3.225,00. 
± Voor deze opleiding wordt geen BTW in rekening gebracht. 
± De studiedocumentatie wordt digitaal verstrekt. 

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. 
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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 88% van de klanten van 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). Ook kunt u desgewenst een e-mail 
sturen naar info@kernel-groep.nl. 


