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Beccaria	Instituut	|	Factsheet	
Sociaal	Veilige	Stedenbouw	
Seminar	voor	ontwerpers,	planologen,	stadsontwikkelaars	

Inleiding	

Een	wijk	 die	 stedenbouwkundig	 goed	 in	 elkaar	 zit,	 heeft	 niet	 alleen	minder	 last	 van	 criminaliteit	 en	 overlast.	 Het	
heeft	ook	meer	potenties	voor	economische	bedrijvigheid	en	een	levendig	straatleven!		
	
Houdt	u	zich	bezig	met	de	(her)inrichting	van	woonwijken	en	wilt	u	weten	wat	u	(nog	meer)	kunt	doen	om	de	sociale	
veiligheid	 zo	 goed	 mogelijk	 te	 waarborgen?	 Bent	 u	 stedenbouwkundige,	 planoloog,	 verkeerskundige	 of	
opdrachtgever?	Of	bent	u	misschien	veiligheidsdeskundige	met	kennis	van	CPTED	en	wilt	u	bijgespijkerd	worden	over	
de	allerlaatste	ontwikkelingen	op	het	gebied	van	sociaal	veilig	ontwerp	en	beheer?	Als	u	één	van	deze	vragen	met	‘ja’	
kunt	beantwoorden	dan	is	het	seminar	Sociaal	Veilige	Stedenbouw	misschien	iets	voor	u!	

Doel	en	inhoud	

In	dit	 seminar	 leert	u	waar	een	sociaal	veilige	wijk	 stedenbouwkundig	gezien	aan	moet	voldoen.	Aan	de	hand	van	
actuele	voorbeelden	en	casussen	(die	u	zelf	mee	mag	nemen),	gaan	we	in	op:	
	
± de	theorie	achter	Sociaal	Veilige	Stedenbouw,	
± een	model	waarmee	u		–	nieuw	te	bouwen	én	bestaande	–	wijken	kunt	evalueren,	
± het	Space	Syntax	rekenmodel,	
± stedenbouwkundige	factoren	die	de	levendigheid,	bedrijvigheid	en	sociale	veiligheid	in	woonwijken	beïnvloeden,	
± concrete	maatregelen	om	deze	factoren	positief	te	beïnvloeden.	
	
Tijdens	de	eerste	dag	 van	het	 seminar	 krijgt	u	 informatie	over	 Sociaal	Veilige	 Stedenbouw	en	maakt	u	een	aantal	
inspirerende	opdrachten	en	oefeningen.	U	leert	op	een	andere	manier	naar	een	plattegrond	te	kijken	en	wat	u	kunt	
doen	om	een	woonwijk	 prettiger,	 leefbaarder	 en	 sociaal	 veiliger	 te	maken.	 Tijdens	de	 tweede	dag	wordt	 het	 nog	
praktischer.	 U	 gaat	 dan	 zelf	 aan	 de	 slag	 met	 verschillende	 casussen	 waarbij	 u	 het	 geleerde	 toepast	 in	 uw	 eigen	
beroepspraktijk.	

Praktijkgericht	

De	praktijk	van	de	deelnemers	en	de	docenten	heeft	een	centrale	plek	binnen	het	programma.	In	de	modules	wordt	
gewerkt	met	een	groot	aantal	individuele	en	groepsopdrachten	en	casuïstiek.	
	
Wanneer	er	meerdere	 cursisten	 van	dezelfde	organisatie	 aan	het	 seminar	deelnemen,	 kunnen	 zij	 een	eigen	 casus	
inbrengen.	Deze	casus	wordt	tijdens	de	cursus	behandeld	waarbij	de	deelnemers	aan	de	hand	van	de	lesstof	zelf	tot	
een	uitvoerbaar	advies	komen.	
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Doelgroep	

Het	seminar	is	bedoeld	voor	alle	ontwikkelende	en	ontwerpende	partijen	die	betrokken	zijn	bij	de	(her)ontwikkeling	
van	 woonwijken.	 Vooral	 voor	 betrokkenen	 bij	 gemeenten,	 woningcorporaties,	 projectontwikkelaars,	
stedenbouwkundigen	en	planners	kan	de	cursus	een	goede	aanvulling	 zijn	op	wat	men	al	weet	over	 'sociaal	veilig	
ontwerp	en	beheer'.	

Niveau	en	toelatingseisen		

Om	 deel	 te	 nemen,	moet	 u	minimaal	 een	 Hbo	werk-	 en	 denkniveau	 hebben.	 Voorkennis	 over	 veilig	 ontwerp	 en	
beheer	 (CPTED)	 is	een	pré	maar	geen	vereiste.	Bent	u	niet	 in	het	bezit	van	een	Hbo	diploma?	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	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.	

Diploma	en	erkenning	

Na	succesvolle	afronding	van	de	training	ontvangt	u	een	‘Certificaat	Sociaal	Veilige	Stedenbouw’.	

Praktische	informatie	

± Duur:	2	dagen	+	zelfstudie.	
± Lestijden:	9:00	–	16:30	uur.	
± Studielast:	16	uur	+	zelfstudie.	
± Aantal	deelnemers:	minimaal	8;	maximaal	15.	
± Opleidingskosten:	€	950,00.	
± Voor	deze	training	wordt	geen	BTW	in	rekening	gebracht.		
± Locatie:	Waddinxveen.	
± De	studiedocumentatie	wordt	digitaal	verstrekt.	

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	 97%	 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)	 en	 Henk	 Neddermeijer	 (087	 -	
8741806).	Ook	kunt	u	desgewenst	een	e-mail	sturen	naar	info@kernel-groep.nl.	


