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PROFESSIONALISERING EN SAMENWERKING 
IN DE VEILIGHEIDSKETEN

LOKAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL
voor

leidinggevenden en professionals in de veiligheidsketen van opsporing, 
rechtshandhaving, rechtspleging en openbaar bestuur

Postgraduate onderwijs en praktijk
Deze Leergang vanuit de B.U.C.-leerstoel voor Politie, Justitie, Koninklijke Marechaussee,  

Douane en Openbaar Bestuur bestaat uit 10 modules en praktijkdagen in Nederland en België.
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Over het B.U.C.     www.benelux-universitair-centrum.org

Het BeNeLux-Universitair-Centrum® (B.U.C.) bevordert de samenwerking tussen België,  
Nederland en Luxemburg, en is actief op het gebied van educatie, wetenschap, cultuur en humaniteit. 
Het realiseert daartoe - mede vanuit praktijkleerstoelen - postgraduate opleidingen, studie en  
onderzoek, en verder seminars, symposia, conferenties, publicaties. 
De opleidingen zijn bedoeld voor professionals uit verschillende sectoren binnen de overheid,  
zoals politie, justitie, krijgsmacht, gezondheidszorg, onderwijs en cultuur, en uit het bedrijfsleven.
* bestuursvoorzitter Stichting B.U.C.: prof. dr. Anton van der Geld 
* academisch adviseur: prof. dr. Guus van Heck
* uitvoerend secretaris: mr. Marijke Verhoeckx, info@benelux-universitair-centrum.org
bestuursbureau B.U.C. - Postbus 206, 5201 AE ’s-Hertogenbosch, T +31 73 521 42 24, +32 478 20 64 91
B.U.C.-leerstoel en B.U.C.-leergang 
voor Politie en Justitie, Koninklijke Marechaussee, Douane en Openbaar Bestuur
Oud-minister van Justitie mr. F. Korthals Altes, minister van Staat, installeerde de leerstoel op  
4 oktober 2003 in het Provinciehuis van Noord-Brabant.
“Veiligheid, rechtsbescherming en rechtshandhaving zijn de thema’s die de laatste jaren zeer sterk in 
de publieke belangstelling staan. Zij behoeven nader onderzoek en praktijkanalyse. De Leerstoel van 
het BeNeLux-Universitair Centrum en de Leergang zijn gericht op de veiligheidssamenwerking van de  
Benelux-landen in het perspectief van de Europese integratie.”

Informatie over de B.U.C.-leergang bij de coördinatoren:
* prof. Willy Bruggeman, voorzitter Federale Politie België
* hoofdcommissaris Hans Vissers, vertegenwoordiger van de Nat. Politie Nederland

Onderwijssecretariaat B.U.C.-leergang voor inlichtingen, aanmelding en inschrijving:
* mw. Annie De Wachter, Kasteellei 77A, B-2110 Wijnegem, beneluxuniversitaircentrum@online.be 

Copyright brochure © 2019 BeNeLux-Universitair Centrum® Alle rechten voorbehouden. 
Zie de Disclaimer en het Privacybeleid op de website van het BeNeLux-Universitair Centrum.



NEDERLANDS-BELGISCHE B.U.C.-LEERGANG 2019-2020
Professionalisering en samenwerking in de veiligheidsketen, lokaal, nationaal en internationaal

Uitreiking certificaten door de ambassadeurs van België en Luxemburg

Lessen vanuit de praktijk
De Nederlands-Belgische opleiding/leergang is praktisch van aard en ge-
richt op het ontwikkelen van ‘best practices’. J. Kamst (hoofd Recherche NL)
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 inzichten en ook verschillen m.b.t. 
criminaliteits beheersing in een breder perspectief te plaatsen. P. Leers (majoor Koninklijke  
Marechaussee).
De Nederlands-Belgische Leergang
Inhoud De eenjarige theoretisch-praktische deeltijdopleiding heeft drie kerndoelen:  
vergroten van kennis en inzicht, aanleren van vaardigheden en ontwikkelen van houding.  
Ze vormen de drie componenten vakinhoudelijk, beroepspraktijk en persoonlijk.  
De studie wordt afgerond met het schrijven en verdedigen van een scriptie.
Postgraduate-certificaat Na het voldoen aan de opleidingscriteria wordt het postgraduate- 
certificaat B.U.C. in het kader van het samenwerkingsverband toegekend.
BeNeLux-Veiligheidsregister Het postgraduate-certificaat leidt tot opname in het BeNeLux- 
Postgraduate-Register Veiligheidssector. Het opent de weg naar kwaliteitsbewaking en ge-
richte professionele samenwerking en netwerkvorming in de Benelux-landen.
Een goede voorbereiding op het directiebrevet
Voor mij persoonlijk betekende de leergang zonder meer een goede voorbereiding op het directie-
brevet van de Belgische geïntegreerde politie. K. Vandenberk (adjunct-korpschef)
Een schat aan informatie
De B.U.C.-opleiding biedt de cursisten een schat aan informatie. De thema’s betreffen best  
practices en concrete veiligheidsthema’s. B. Tant (wijkcommissaris politie Gent)
Een boeiend jaar!
Mijn ervaring is dat mijn kennis door de ervaren docenten en bekende gastsprekers daadwerkelijk 
geactualiseerd is, mijn netwerk is vergroot door de praktijkbezoeken en dat de intensieve interactie 
met collega’s uit Nederland en België de kennis op de veiligheidsgebieden heeft verrijkt.  
J. Visser (teamchef Districtrecherche 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 func-
tioneren en organisatie te werpen. J. Bastiaense (hoofd Onderzoek en Opsporing Douane België)
Een uniek informeel forum
Deze opleiding biedt een uniek informeel forum voor cursisten/professionals van Politie en Justitie 
uit Nederland en België met elkaar intensief samenwerken. H. Daens (magistraat OM en raadsheer)
Bruikbare kennis en uitbreiding van het netwerk
De opleiding van hoog niveau heeft mij persoonlijk verrijkt en is direct bruikbaar in de dagelijkse 
praktijk, waar deze informatie met anderen wordt gedeeld. Mijn netwerk is daarmee aan-
zienlijk uitgebreid. H. Kroezen (Politie Oost-Brabant).

(Oud-)cursisten aan het woord
Onderzoeken en inzichten
Actuele onderzoeken en inzichten m.b.t. de bestuurlijke en gerechtelijke benadering van de  
(on)veiligheid in stad en land, in veiligheidsregio’s, met bijzonder aandacht voor criminaliteits-
beheersing, dreigingsbeeld, terrorisme en risicoanalyse.

Criminologie vandaag
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 psychologie en veiligheidskunde.

Vernieuwingen bij politie, justitie en douane
Wat zijn de vernieuwingen bij Politie, Koninklijke Marechaussee, Justitie, de Gespecialiseerde diensten, 
Douane en de Overheden in de aanpak van (on)veiligheid in Nederland en België?  
Een kritische kijk. 
Praktijkdagen: op diverse Politie- en Justitie-locaties in België en Nederland

Migratie, radicalisering, terrorisme, praktijkdagen
• Aanpak van (illegale) migratiestromen (module 4a)
• Aanpak van radicalisering en terrorisme (module 4b)
Praktijkdag: Schiphol Koninklijke Marechaussee 
Praktijkdag: het Nederlands Forensisch Instituut (NFI)

Internationale samenwerking, praktijkdag
Internationale samenwerking en de internationale aanpak en het beheersen van (on)veiligheid  
en criminaliteit: praktijkdag bij Europol, Eurojust en International Crime Court (ICC) in Den Haag.
Praktijkdag: Raad van Europa en Benelux Unie

Digitale vraagstukken, praktijkdag
• Sociale media (module 6a)
• Klassieke en nieuwe forensische toepassingen (module 6b)
Praktijkdag: Forensisch Psychiatrisch Centrum te Gent en het Real Time Intelligence Center (RTIC), 
Nationale Politie in Den Haag

Aanpassingen in de strategie en besluitvorming
Noodzakelijke aanpassingen in de strategie en de besluitvorming binnen de Nederlandse en Belgische  
veiligheidsdiensten. Anders denken over leiderschap en management.

Vraagstukken van identiteit, cybercrime, mensenuitbuiting
• Identiteitsbepaling en bescherming van identiteit (module 8a)
• Cybersecurity en cybercrime (module 8b)
• Seksuele misdrijven en mensenhandel m.b.t. tot kinderen en volwassenen

Veiligheidstechnologie en drugscriminaliteit
• De impact van technologie op de (on)veiligheid, op mens en samenleving,  

contrastrategieën (module 9a)
• Drugsgerelateerde criminaliteit (module 9b)

Talent-management en HR
Vernieuwd talent-management en aangepast HR-beleid binnen de eigen organisatie en in de
veiligheidsketen.

PROFESSIONALISERING EN SAMENWERKING IN DE VEILIGHEIDSKETEN, 
LOKAAL, NATIONAAL EN INTERNATIONAAL

De Nederlands-Belgische Leergang bestaat uit 10 modules en praktijkdagen

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10


