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Beccaria Instituut | Factsheet 
Opleiding Informatiegestuurde handhaving 
op Mbo-niveau 
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.  

Informatiegestuurde handhaving heeft als doel op een effectieve en efficiënte wijze het naleefgedrag te verbeteren, 
door op basis van (analyses van) actuele en betrouwbare gegevens doelen te stellen en toezichts- en 
handhavingsactiviteiten in te zetten. Op operationeel niveau levert informatiegestuurde handhaving een belangrijke 
bijdrage aan het op adequate en behoorlijke wijze uitvoeren van de toezichts- en handhavingsactiviteiten. De opleiding 
informatiegestuurde handhaving op Mbo-niveau helpt u bij het denken en werken vanuit een informatiegestuurde 
aanpak. 

Doel: instrumentele aspecten van informatiegestuurde handhaving 

De opleiding informatiegestuurde handhaving op Mbo-niveau richt zich op de instrumentele aspecten van 
informatiegestuurde handhaving. Het is daarmee een opleiding op operationeel niveau. Het motto is: ‘eerst denken, 
dan doen’! 

Door de ‘hands-on’ aanpak en de uitgewerkte voorbeelden ontwikkelen de deelnemers de competenties om 
informatiegestuurde handhaving meteen toe te kunnen passen in hun dagelijkse werkzaamheden. Dat betekent dat 
de lesdagen verdeeld zijn in maximaal 3 uur theorie en minimaal 5 uur praktijkoefening (werken met casussen) onder 
begeleiding van de docenten. 

Theorie 

De theorie bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:  

± gezamenlijk referentiekader toezicht en handhaving. 
± informatiesturing en informatiecyclus. 
± samenwerking: waarom en met wie? 
± planmatig en informatiegestuurd werken: hoe voer je informatiegestuurde handhaving uit? 
± informatieanalyse op hoofdlijnen. 
± praktische (internet)instrumenten. 
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Praktijk 

In het praktijkonderdeel wordt de theorie toegepast op 2 tot 3 casussen. Deze casussen worden door de dagen heen 
samen met de deelnemers steeds verder uitgewerkt. Maatwerk is in deze opleiding goed mogelijk; de casussen kunnen 
bijvoorbeeld worden toegespitst op de taken van uw eigen organisatie. 

Doelgroep 

De opleiding Informatiegestuurde Handhaving op Mbo-niveau is bestemd voor toezichthouders, inspecteurs en 
handhavers van gemeenten, regionale uitvoeringsdiensten (zoals omgevingsdiensten) en veiligheidsregio's (zoals de 
regionale brandweer) die zich op operationeel niveau bezighouden met toezicht en handhaving. Ook toezichthouders 
van andere overheden kunnen tot de doelgroep gerekend worden.  

Niveau en toelatingseisen 

De opleiding wordt verzorgd op Mbo-niveau. Er zijn geen toelatingseisen voor deze opleiding gesteld. Wel verdient het 
aanbeveling ervaring te hebben met de uitvoering van toezicht en handhaving. 

Certificaat 

Na afloop ontvangt u een ‘Certificaat van Deelname’. 

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: 3 lesdagen + zelfstudie. 
± Studielast: 28 uur. 
± Lestijden: 09.00 tot 16.30 uur, inclusief lunch. 
± Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15. 
± Opleidingskosten: € 980,00. 
± Voor deze opleiding wordt geen BTW in rekening gebracht (het Beccaria Instituut is CRKBO geregistreerd). 
± De studiedocumentatie wordt digitaal verstrekt. 
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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 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. 


