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Beccaria Instituut | Factsheet 
Post-Hbo registeropleiding 
Informatiegestuurde handhaving 
Inleiding 

De uitvoering van toezicht en handhaving zal de komende jaren, als gevolg van bestuurlijke, maatschappelijke en 
bedrijfsmatige ontwikkelingen, veranderen. Het effect van toezicht en handhaving op het nalevingsgedrag van wet- en 
regelgeving zal moeten verbeteren! Deze verandering vraagt om andere competenties en een andere manier van 
organiseren. Informatiesturing is daarbij essentieel en wordt steeds vaker en op alle bestuursniveaus ingezet.  

Informatiegestuurde handhaving heeft als doel het op een effectieve en efficiënte manier aanpakken van (potentiële) 
problemen die ontstaan als gevolg van het niet naleven van wetten en regels, door op basis van (analyses van) actuele 
en betrouwbare informatie: 

± doelen te stellen met betrekking tot toezicht en handhaving; 
± handhavingsactiviteiten te prioriteren; 
± handhavingsstrategieën te ontwikkelen c.q. te bepalen; 
± keuzes kunnen maken binnen mogelijke handhavingsactiviteiten; 
± mensen en middelen optimaal in te zetten; 
± handhavingsactiviteiten op adequate en behoorlijke wijze uit te voeren; 
± sturings- en feedbackmechanismen in te zetten op strategisch, tactisch en operationeel niveau. 
 
Informatiesturing is daarmee de aorta van risicogericht en programmatisch handhaven. Medewerkers laten zich leiden 
door informatie die aan hun inzet een optimaal rendement geven, zowel op strategisch, tactisch als operationeel 
niveau. De register Post-Hbo opleiding Informatiegestuurde Handhaving helpt u bij het denken en werken vanuit een 
informatiegestuurde aanpak. 

Doel van de opleiding 

De register Post-Hbo opleiding informatiegestuurde handhaving heeft tot doel de deelnemer op tactisch/operationeel 
niveau de ketenhandhaving vanuit de eigen rol en positie te laten regisseren. Na afronding van de opleiding is de 
deelnemer in staat proactief te functioneren in nalevingsvraagstukken. 

De opleiding geeft ruime aandacht aan de zogenaamde ‘hoe’-kant van het werk als toezichthouder en/of handhaver. 
De deelnemers zijn in staat gegevens en informatie op waarde te beoordelen en de consequenties van informatiedeling 
met handhavingspartners in kaart te brengen, en deze te sturen en daardoor een bijdrage leveren aan het oplossen 
van complexe handhavingsvraagstukken. Deelnemers kunnen als volwaardige gesprekspartner op het gebied van 
informatiegestuurde handhaving optreden en organisatorische randvoorwaarden benoemen. 

Daarnaast worden meer persoonlijke vaardigheden verbeterd, zoals vaardigheid om te reflecteren, integraal te denken 
en te adviseren, organisatiesensitiviteit, (persoonlijk) leiderschap en analytisch vermogen. 
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Inhoud van de opleiding 

De registeropleiding gaat in op de volgende onderwerpen: 

± toezicht, handhaving, informatie en sturing; 
± informatiegestuurde handhaving als proces; 
± wetgeving en handhavingsbeleid; 
± integraliteit, samenwerken en de handhavingsketen; 
± communicatie en projectmatig werken; 
± gebruik van systemen en technieken; 
± business intelligence. 
 
Voor de opleiding geldt dat de deelnemer leidend is in het hele proces. Afhankelijk van de vragen van de deelnemers 
en onderwerpen die zij aangeven, kunnen tijdens de opleiding zijwegen bewandeld worden of dieper op de stof 
ingegaan worden. Uiteraard wordt hierbij bewaakt dat de eindtermen van de opleiding behaald worden.  

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. Gedurende de opleiding werken de deelnemers aan een essay. Ook wordt 
door teams van 2 of 3 deelnemers gewerkt aan een informatiegestuurde toezicht- of handhavingsopdracht.  

Doelgroep 

De register Post-Hbo opleiding Informatiegestuurde Handhaving is bestemd voor medewerkers die zich op 
tactisch/operationeel niveau bezig houden met toezicht en handhaving. Tot de doelgroep behoren bijvoorbeeld de 
toezichthouders, inspecteurs en handhavers van gemeente, provincies en andere overheden Ook 
handhavingscoördinatoren, –regisseurs, kennis- en informatiemakelaars kunnen tot de doelgroep gerekend worden. 

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 Informatiegestuurde Handhaving 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. 
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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: 8 lesdagen + zelfstudie, verspreid over een periode van 3 tot 4 maanden. 
± Studielast: 167 uur (waarvan 60% eigen studie). 
± Lestijden: 09.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. 
± Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15. 
± Opleidingskosten: € 3.980,00. 
± Voor deze opleiding wordt geen BTW in rekening gebracht (het Beccaria Instituut is CRKBO geregistreerd). 
± De studiedocumentatie wordt digitaal verstrekt. 

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. 


