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Beccaria Instituut | Factsheet 
Post-Hbo registeropleiding Criminologie 
Inleiding 

U werkt of gaat werken op het terrein van criminaliteitspreventie en u heeft behoefte aan een dieper begrip van 
criminaliteitsvraagstukken als inbraak, diefstal, vernieling en fysieke bedreiging? U wilt preventiemaatregelen 
ontwerpen en implementeren binnen de organisatiestructuur? Dan is de register post HBO opleiding Criminologie iets 
voor u!  

In deze opleiding leert u gestructureerd en genuanceerd denken vanuit oorzaken van crimineel gedrag en 
gedragsbeïnvloeding, met het oog gericht op de omgeving. U maakt daarbij kennis met Situational Crime Prevention 
en Crime Prevention Through Environmental Design. Deze hedendaagse wetenschappelijke modellen vormen de basis 
voor een sociale, geïntegreerde benadering van preventiemethoden en een veilige omgeving.  

Van keurmerk naar kunde 

Na de opleiding Criminologie bent u in staat een goed onderbouwd strategisch-tactisch advies te geven over 
criminaliteitspreventie. De preventieve maatregelen die u treft, zijn niet alleen ontleend aan actuele 
criminaliteitstheorieën, ze passen ook binnen het budget.  

Voor verantwoordelijke criminaliteitspreventie heeft u ook kennis van het overheidsmatige normenstelsel. De 
opleiding Criminaliteit besteedt daarom aandacht aan de ideeën achter het Politiekeurmerk Veilig wonen en het 
keurmerk Veilig Ondernemen. Aan u de uitdaging deze te vertalen naar een geïntegreerde aanpak van criminaliteit. 

Doel 

In de opleiding Criminologie ligt het accent op u als criminaliteitsdeskundige. Ook werkt u aan uw vaardigheden op het 
gebied van analyseren en implementeren van veiligheidsregels, gedragscodes en preventietechnieken en 
interventiestrategieën.  Binnen de twaalf avondlessen is er veel ruimte voor uw persoonlijke werksituatie.  

Na de opleiding bent u in staat een betrouwbaar preventieontwerp te presenteren, dat tegen aanvaardbare kosten 
kan worden geïntegreerd in de organisatiestrategie.  

Programma 

Tijdens de opleiding Criminologie volgt u vijf modules, verzorgd door specialisten op het gebied van safety en security. 
U krijgt een tour d ’horizon langs het brede terrein van criminologie, waarbij de samenhang tussen theorie en praktijk 
zo groot mogelijk is. De opleiding is optimaal afgestemd op uw persoonlijke situatie, of u nu in de private of publieke 
sector werkt. U krijgt een breed instrumentarium aangereikt, dat u direct kunt vertalen naar uw persoonlijke 
werksituatie.  
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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 en 
door het werken met casussen direct aangepakt. Als stimulans wordt in de modules gewerkt met een groot aantal 
groepsopdrachten en een afsluitende casus. 

Doelgroep 

De register Post-Hbo opleiding Criminologie is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn als securitymanager in 
het bedrijfsleven of als ambtenaar Openbare Orde en Veiligheid bij een gemeente. De opleiding is ook bijzonder 
interessant voor u als u zich vanuit een andere functie bezighoudt met het voorkomen en oplossen van 
veiligheidsvraagstukken. 

Examen, diploma en erkenning 

Deze opleiding heeft het predicaat ´register Post-Hbo opleiding´. Deze 
opleiding voldoet aan de kwaliteitscriteria van de Stichting Post Hoger 
Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). De opleiding wordt afgesloten met 
een examen. Wanneer u voldoet aan de exameneisen ontvangt u een zeer 
waardevol op naam gesteld en geregistreerd Post- Hbo diploma afgegeven door de Stichting Post-Hbo Nederland. 
Indien voor een examen geen voldoende resultaat is behaald, wordt eenmalig de gelegenheid geboden een herexamen 
te maken. 

Niveau en toelatingseisen 

Om in te stromen in de register Post-Hbo opleiding Criminologie 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. 

Maatwerk 

Wanneer een aantal medewerkers van uw organisatie dezelfde aanpak wil of moet volgen is dat mogelijk. Het Beccaria 
Instituut is in staat om snel en adequaat maatwerk te leveren en in-company 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. 

Praktische informatie 

± Duur: 12 avonden + zelfstudie, verspreid over een periode van 3 tot 4 maanden. 
± Studielast: 145 uur. 
± De studiedocumentatie wordt digitaal verstrekt. 
± Lestijden: 09.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. 
± Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15. 
± Opleidingskosten: € 2.795,00 (voor deze opleiding wordt geen BTW in rekening gebracht). 
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Kwaliteit 

Naast de erkenning door de Stichting Post Hbo Nederland is de Kernel Groep en daarmee het 
Beccaria Instituut 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 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. 


