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Post-Hbo Criminologie, Crime Science en Criminaliteitspreventie 
 

Een jaar geleden kopt het Dagblad van Suriname: “Indammen criminaliteit is een maatschappelijke verantwoordelijkheid” . 
Deze opvatting heeft nog niet aan waarde ingeboed. Nog steeds heeft onze maatschappij te maken met vele soorten 
criminaliteit. Van gewelddadige roofovervallen tot grensoverschrijdende drugsmisdrijven, van kruimeldieven tot 
georganiseerde criminaliteit, van kleine steekpenningen tot omvangrijke witteboordencriminaliteit. Criminaliteit die de 
fundamenten van de Surinaamse samenleving aantast.  Deze post-Hbo opleiding gaat in op de mogelijke oorzaken van 
criminaliteit en biedt inzicht in mogelijke oplossingen. 

 
Criminologie, Crime Science en Criminaliteitspreventie: dóór professionals vóór professionals 

 

Doel van het programma 
In deze post-HBO opleiding geeft programmamanager de heer H. 

Neddermeijer MSc MsyI RCE CSIP en hoofddocent de heer M.A. 

Meelis FsyI RCE u een ‘tour d’horizon’ over het uitgebreide veld van 

criminologie. In een algemene theoretische benadering staan zij stil 

bij het gedrag van de mens en de instrumenten om dit gedrag te 

beïnvloeden. Deze theoretische benadering wordt snel ingeruild 

voor een meer praktische kant: hoe kunnen we criminaliteit 

voorkomen en, als dat niet lukt, beheersen? Daarbij gaan de 

docenten uitgebreid in op criminologie in de private en in de 

publieke sector. Ook krijgt de financieel-economische kant van 

criminaliteit en criminaliteitspreventie aandacht. 

 

Criminaliteitspreventie 

Voor een uiterst succesvolle aanpak van criminaliteitspreventie, 

namelijk Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED), 

is ruimschoots tijd ingeruimd. Als uitvloeisel van dit concept staat 

de opleiding ook stil bij criminaliteitsaanpakken over de grens, zoals 

het Engelse ‘Designing out Crime’, en ‘Design against Crime’ en het 

Nederlandse ‘Politie-keurmerk Veilig Wonen’ en het ‘Keurmerk 

Veilig Ondernemen (bedrijventerreinen en winkelcentra)’.  

 
Praktijkgericht 
De opleiding is een mix van theoretisch kader, praktische 

toepassing ervan, werken aan vaardigheden, onderlinge dialoog en 

feedback. Het behoeft geen betoog, dat er directe aansluiting 

wordt gezocht  naar de Surinaamse situatie.  

 
Resultaten 
In het hiervoor aangehaalde krantenartikel zegt advocaat mr. 

IrvinKanhai, dat “hij heeft vastgesteld dat overwegend jongeren zich 

schuldig maken aan [...] criminaliteit. Zonder ze te willen vrijpleiten 

van alle schuld zegt hij dat de oorzaken hiervan overwegend een 

maatschappelijke is en derhalve de oplossing ervan alleen een 

maatschappelijke kan zijn”.  

In deze opleiding leert u dat er meer gezichtspunten bestaan 

waaruit criminaliteit verklaard kan worden - en belangrijker – dat er 

dus meer mogelijke oplossingen bestaan om criminaliteit te 

bestrijden en veiligheid te bevorderen. 

 

 

Na deelname aan de opleiding heeft u 

 kennis van en inzicht in de vele mogelijke oorzaken van 

criminaliteit 

 vaardigheid in het formuleren van een visie, doelstellingen, 

strategie en beleid, op het gebied van criminaliteitspreventie 

 
Doelgroep  
De opleiding is ontwikkeld voor professionals in de publieke en 

private sector die zich op enigerlei wijze  met criminaliteit in de 

breedste zin van het woord bezighouden. 

 

Toelatingseisen 
Deelnemers moeten een Hbo- of gelijkwaardig diploma bezitten of 

op Hbo werk- en denkniveau functioneren. Een intakegesprek kan 

in de laatste stituatie noodzakelijk zijn. Tevens dienen de 

deelnemers de bereidheid hebben zich zes dagen achtereen op de 

opleiding te concentreren. Na de opleidingsweek zal onmiddellijk 

sprake zijn van Return on Investment. 

 
Praktische informatie 
Deze opleiding wordt verzorgd op Scientia’s opleidingslocatie aan 

de Virolastraat 30. De duur is 6 aaneengesloten dagen van 09:00 – 

16:30 uur. Er is geen voorbereiding noodzakelijk, de 

studiebelasting bedraagt in totaal 55 uur.  De opleiding start bij 

een minimum aantal deelnemersvan 10. Het maximum aantal 

deelnemers is 15. De opleidingskosten zijn USD 1795,00. In dit 

bedrag zijn de kosten van een te ontvangen uitgebreide 

cursusmap alsmede de kosten voor de catering begrepen. Voor 

startdatum en aanvullende informatie kunt u contact opnemen via 

e-mail: info@scientianv.com  

 
Certificering en accreditatie opleidingen 
Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de deelnemer 

het waardevolle Post-Hbo diploma ‘Criminologie, Crime Science 

en Criminaliteitspreventie’ . Scientia N.V. is gelieerd aan het 

Nederlandse opleidingsinstituut Beccaria, dat is erkend door het 

Centraal Register Kort beroepsonderwijs (CRKBO). De register 

post-Hbo opleiding Criminologie en de register post-Hbo opleiding 

Informatiegestuurde Handhaving zijn erkend door de Stichting 

Post-Hbo Nederland. 

 

 

http://www.kernel-groep.nl/opleidingen/onze-opleidingen/cpted-opleidingen.html

