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De Nederlands�Belgische Leergang is gericht op leidinggevenden en professionals in de veiligheids�
keten, die verantwoordelijk zijn voor complexe veiligheidsvraagstukken en werkzaam zijn op het gebied 
van opsporing, rechtshandhaving, rechtspleging en openbaar bestuur.

In tien modules worden actuele onderwerpen behandeld, zoals integrale samenwerking en afstemming in 
de veiligheidsketen, (on)veiligheid in stad en land, dadergroepen, internetcriminaliteit, seksueel misbruik, 
terrorisme, mensenhandel, radicalisering, drugsproblematiek, vluchtelingenstromen, optimalisering van 
de organisaties in de veiligheidsketen, recente internationale ontwikkelingen in veiligheid en aanpak.

Opening van de Leergang met symposium: 'Aanslagen en terreuraanpak doorgelicht' 
(Parijs 2015 en Brussel 2016)

Duur leergang:  1 dag in de maand gedurende 1 jaar
Methodiek: seminars, intervisie, coaching, werkbezoeken, scriptie
Voorzitter: prof. dr. Anton van der Geld, psycholoog
Opleidingscoördinator:  prof. Willy Bruggeman, criminoloog, voorzitter Federale Politieraad
Opleiders: hoogleraren, praktijkdocenten, experts uit de praktijk
Erkenning:  de vijf samenwerkende organisaties in de veiligheidsketen in de Benelux (zie onder)
Diplomering: Postgraduate�Benelux�Certificaat
Registratie:  in het BeNeLux�Postgraduate�Register Veiligheidssector

Het BeNeLux�Postgraduate�Register Veiligheidssector

Register  Het BeNeLux�Postgraduate�Register ten behoeve van de veiligheidssector is ingesteld door de Stichting 
BeNeLux�Universitair Centrum® (B.U.C.) en valt daarmee onder het Benelux Merkenrecht, klasse 41, registratie�
nummer 535508. In dit register worden postgraduates in de veiligheidssector van het B.U.C. toegelaten als 
gecertificeerd, en cursisten als kandidaat�registerlid.

Achtergrond  In de veiligheidssector gaat het om de veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving in de 
nationale en Europese context. Dat vormt de thematiek van de B.U.C.�Leerstoel voor Politie, Justitie, 
Kon. Marechaussee, Douane en Openbaar Bestuur.

Doel  Het doel van het BeNeLux�Postgraduate�Register Veiligheidssector is primair het erkennen en zichtbaar 
maken van de specifieke kennis en vakbekwaamheid van de gecertificeerden. Het register is te raadplegen via de 
website van het BeNeLux�Universitair Centrum (www.benelux�universitair�centrum.org).

Aanmelding en registratie  Om opgenomen te worden in het register is een aanmeldingsformulier via de website 
beschikbaar. Het verzoek daartoe wordt voor advies voorgelegd aan de bestuurscommissie van de Leerstoel* en 
aan de Praktijkbegeleidingscommissie van de Leergang**. De uiteindelijke beoordeling geschiedt door de register�
houder B.U.C.

* Bestuurscommissie B.U.C.�Leerstoel Politie, Justitie, Kon. Marechaussee, Douane en Openbaar Bestuur: prof. dr. A. van der 
Geld; oud�minister van Justitie mr. F. Korthals Altes (vz.); lt.�generaal KMar mr. H. van den Brink (vice�vz.); procureur�generaal 
Hoge Raad der Nederlanden prof. mr. J. Fokkens (vice�vz.); advocaat�generaal Y. Liégeois.

** Praktijkbegeleidingscommissie Leergang: prof. dr. W. Bruggeman B.U.C.�opl. coördinator; H. Corbijn, specialist Forensische 
Opsporing; kolonel C�OTCKMar J. Roede; korpschef R. Leys; magistraat OM J. Poels, Ministerie justitie; korpschef F. Rasschaert; 
taalkundige mevr. prof. dr. E. Ruijsendaal; dir. Fed. Politie hc. K. Vandepaer; mevr. zr. A. De Wachter, onderwijs�secretariaat B.U.C.

Kenmerk: BeNeLux�Postgraduate�Register Veiligheidssector A.v.d.G. 2013.
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Informatie en inschrijving per mail 
Voor informatie, overleg en inschrijving bij voorkeur mailen naar ons onderwijssecretariaat, 
mw. A. De Wachter, beneluxuniversitaircentrum@online.be. De B.U.C.�opleidingscoördinator 
prof. Willy Bruggeman, voorzitter Federale Politieraad, is ook via dit e�mailadres bereikbaar.

Centraal bestuurssecretariaat: Postbus 206, NL�5201  AE  's�Hertogenbosch
tel. +31 73 521 42 24, +32 478 20 64 91, info@benelux�universitair�centrum.org
bestuur: prof. dr. Anton van der Geld (vz.), mr. M.A. Verhoeckx (uitvoerend secretaris)

Onderwijssecretariaat: mw. A. De Wachter, Kasteellei 77A, B�2110   Wijnegem
tel. +32 478 20 64 91 fax: +32 33 53 32 69, beneluxuniversitaircentrum@online.be

Bij de Nederlands�Belgische Postgraduate Leergang zijn onder meer betrokken:
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Quotes en foto's van (oud�)cursisten van de Nederlands�Belgische Leergang
Lessen vanuit de praktijk
De Nederlands-Belgische opleiding/leergang is praktisch van aard en gericht op het ontwikkelen van ‘best practices’. 
J. Kamst (hoofd recherche Nat. Politie)  

Niet kennen maar kunnen
De leergang geeft een magistraat/officier van justitie inzichten hoe politiemensen werken en redeneren, en een 
kruisbestuiving en discussie mogelijk maken tussen justitie en politie. Ann Lukowiak (magistraat OM)

Een ontmoeting
Deze opleiding was voor mij een leerervaring om de verschillen, overeenkomsten en inzichten m.b.t. criminaliteits�
 beheersing in een breder en effectief perspectief te plaatsen. P. Leers (majoor Koninklijke Marechaussee)

Een goede voorbereiding op het directiebrevet
Voor mij persoonlijk betekende de leergang zonder meer een goede voorbereiding op het directiebrevet van de 
Belgische geïntegreerde politie. K. Vandenberk (adjunct�korpschef)

Een schat aan informatie
De postgraduaat opleiding biedt de cursisten een schat aan informatie. De thema’s die aan bod komen betreffen 
zowel best practices, concrete veiligheidsthema’s als bredere maatschappelijke beschouwingen. 
B. Tant (wijkcommissaris politie Gent)

Een boeiend jaar!
Actualiseren van kennis, contacten met ervaren docenten en gerenommeerde gastsprekers, het vergroten van je 
professionele netwerk, bezoek aan Europese veiligheidsinstellingen met de cursisten uit Nederland en België, waarbij 
er veel gelegenheid was tot verdieping van kennis op allerlei terreinen in het veiligheidsdomein. J. Visser (teamchef 
district recherche Nat. Politie)

Uit je cocon
De leergang licht je één keer per maand uit je cocon om met ‘Peers’ een andere kijk op je eigen functioneren en 
organisatie te werpen. J. Bastiaense (hoofd Onderzoek en Opsporing Douane België)

Een uniek informeel forum
Deze opleiding biedt een uniek informeel forum waar cursisten�professionals van Politie en Justitie uit Nederland en 
België met elkaar intensief samenwerken. H. Daens (magistraat OM, raadsheer bij het “Vast Comité van Toezicht op de 
Politiediensten”)

Internationale samenwerking ingebed
De Nederlands-Belgische Leergang van het BeNeLux�Universitair Centrum heeft mij dieper en breder inzicht gegeven 
in de samenwerking met buitenlandse politie functionarissen  en bestuurlijke instituten. Voor de internationale op-
sporing is deze Benelux�samenwerking van groot belang, nu en in de toekomst. Ch. van Zwol (Oost�Brabant Nationale 
Politie Nederland).
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Module 1
Actuele onderzoeken en inzichten m.b.t. de bestuurlijke en gerechtelijke benadering van de (on)veiligheid 
in stad en land, in veilgheidsregio's, met bijzonder aandacht voor dreigingsbeeld, terrorisme en risicoanalyse.

Module 2
Wat leert ons de criminologie vandaag? Vernieuwende inzichten over de aanpak en het beheersen van 
(on)veiligheid m.b.t. slachtoffers, daders en criminaliteit. Inbreng van de psychologie en de veiligheidskunde.

Module 3
Wat zijn de vernieuwingen? Een kritische kijk. Waar staan de politie, de Koninklijke Marechaussee en de 
gespecialiseerde diensten en de overheden in de aanpak van (on)veiligheid in Nederland en België? 

Module 4
Bijzondere vraagstukken: 
• Aanpak van (illegale) migratiestromen (module 4a)
• Aanpak van radicalisering en terrorisme (module 4b)

Module 5
De internationale aanpak en het beheersen van (on)veiligheid: praktijkdag bij Europol, Eurojust en 
International Crime Court (ICC). 

Module 6
Bijzondere digitale vraagstukken: 
• Sociale media (module 6a)
• Cybersecurity en cybercrime (module 6b)

Module 7
Noodzakelijke aanpassingen in de strategie en besluitvorming binnen de Nederlandse en Belgische Politie. 
Anders denken over leiderschap en management.

Module 8
Bijzondere vraagstukken:
• Identiteitsbepaling en bescherming van identiteit (module 8a)
• Seksuele misdrijven (module 8b)

Module 9
Vernieuwd talentenmanagement en aangepast HR�beleid binnen de eigen organisatie en in de 
veiligheidsketen.

Module 10
Bijzondere vraagstukken: 
• De impact van technologie op de (on)veiligheid, de impact ervan op mens en samenleving, 

contrastrategieën (module 10a)
• Drug(s)gerelateerde criminaliteit (module 10b)
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De Nederlands�Belgische Leergang bestaat uit 10 modules
2017  27 maart: Opening van de Leergang, Maandag 27 maart, donderdag 20 april, dinsdag 16 mei, dinsdag 

13 juni, dinsdag 12 september, dinsdag 10 oktober, dinsdag 7 november, dinsdag 12 december

2018 Dinsdag 23 januari 2018, dinsdag 13 februari, dinsdag 13 maart, dinsdag 15 mei, Academische Zitting 
in de maand juni

Data Nederlands�Belgische leergang: 1 dag in de maand gedurende 1 jaar


