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Criminaliteit en veiligheid zijn ongetwijfeld prominente kernthema’s binnen onze samen-

leving. Ze staan niet alleen hoog op de politieke agenda; ze zijn ook onderwerp van tal van 

maatschappelijke discussies. Een belangrijke ontwikkeling van de laatste decennia is dat 

criminaliteit en haar bestrijding niet enkel meer het domein lijkt te zijn van de overheid. 

De wijze waarop de criminaliteitsbestrijding wordt georganiseerd is drastisch veranderd 

en ook zijn er tal van nieuwe actoren bij gekomen die op enigerlei manier betrokken zijn 

geraakt bij de aanpak van criminaliteit en een rol zijn gaan spelen in de justitiële keten.  

Zo wordt op vele terreinen samengewerkt door verschillende publieke en private 

partijen om gezamenlijk en integraal criminaliteitsproblemen aan te pakken.  

Ook hebben maatschappelijke discussies steeds meer invloed op het criminaliteits- en 

veiligheidsbeleid. Met andere woorden: criminaliteitsbestrijding en het garanderen van 

veiligheid lijkt niet langer louter onder de verantwoordelijk van de overheid te vallen en is 

daarmee ook niet langer de exclusieve taak van het strafrecht. 

Dergelijke ontwikkelingen rondom het criminaliteits- en veiligheidsbeleid zijn interessant 

om vanuit een criminologisch perspectief te bestuderen.  
 
Programma

Masterstudenten die voor de afstudeerrichting Strafrecht kiezen kunnen een extra- 

curriculair criminologisch programma ‘Criminaliteit en Veiligheid’ volgen. Dit houdt in 

dat er naast het verplichte mastervak ‘Inleiding Criminologie’ binnen de strafrechtelijke 

afstudeerrichting, een aanvullend pakket van drie vakken wordt aangeboden. Het betreft 

een inhoudelijk thematische vakkenreeks waarin uiteenlopende vraagstukken aan de  

orde komen, zoals het actuele criminaliteits- en veiligheidsbeleid, criminologische 

analyses en verklaringen, kritische reflectie op ontwikkelingen binnen opsporing en beleid 

en recente (globale) fenomenen en ontwikkelingen, waaronder cybercrime, terrorisme en 

radicalisering.



Algemene Criminologie: Criminaliteits- en veiligheidsbeleid
Doel van dit college is kennis te maken met het (Nederlandse) veiligheidsbeleid en het crimi-

nologisch debat hierover. 

Inhoudelijk programma:

• Veiligheid in een risicosamenleving en de organisatie van veiligheid

• De actoren in de veiligheidszorg

• Veranderingen in de organisatie van veiligheid en de verspreiding van politietaken

• Van integraal beleid naar risicomanagement

• Veiligheid als kompas voor het criminaliteitsbeleid en de veiligheidsparadox

• Het onderzoeken en meten van veiligheid

• Verschillen tussen objectieve en subjectieve (on)veiligheid

• Onveiligheidgevoelens als effecten van mediaberichtgeving

• Excursies (bijvoorbeeld politie, het veiligheidshuis)

Recht en werkelijkheid in de strafrechtketen
In het college wordt aandacht besteed aan het functioneren van bij de zogenoemde 

strafrechtketen betrokken instanties. De strafrechtketen omvat niet alleen politie, OM, 

rechterlijke macht en gevangeniswezen, maar bijvoorbeeld ook de (jeugd-)reclassering, 

HALT-bureaus, Raad voor de Kinderbescherming. Behandeld worden beleidsontwikkelingen, 

praktische problemen en belangen- tegenstellingen binnen en tussen verschillende orga-

nisaties in de justitiële keten. Speciaal wordt aandacht besteed aan principiële dilemma’s 

waarmee professionals in deze organisaties worden geconfronteerd. Centrale vragen in dit 

zijn in welk opzicht de werkelijkheid synchroon loopt met het recht en van welke factoren 

afhankelijk is hoe crimineel gedrag binnen de strafrechtketen wordt behandeld.

Seminaar Criminaliteit en rechtshandhaving
Strafrechtelijke en buitenstrafrechtelijke aanpak van  
Criminaliteit
In dit seminaar zullen studenten met behulp van criminologische inzichten een analyse 

moeten maken van kwesties die spelen op het terrein van criminaliteits- en veiligheids- 

beleid en een ontwerp voor de aanpak ervan, waarbij de belangen van criminaliteits-

bestrijding en rechtsbescherming van de burger tegen elkaar afgewogen moeten worden. 

Het seminaar beoogt om studenten te leren de in een eerdere fase van de studie opgedane 

kennis toe te passen op een actueel criminaliteitsprobleem. Voorbeelden van dergelijke 

problemen zijn het gebruik van en de handel in cannabis; legalisering van exploitatie van 

prostitutie; geweld in het (semi-)publieke domein. Daarnaast wordt beoogd specifieke 

vaardigheden (o.a. analytische vaardigheden, onderzoeksvaardigheden, mondelinge 

presentatie, schrijfvaardigheid) verder te ontwikkelen.



Projectmatig

Het extra-curriculaire criminologische programma heeft een projectmatig karakter; 

naast het Seminaar wordt in de overige vakken gewerkt aan kleine projecten en worden 

spreek- en schrijfvaardigheden geoefend. Tentaminering voor deze vakken vindt plaats 

in de vorm van een schriftelijk werkstuk of een mondelinge discussie aan de hand van 

stellingen.

De verdeling van de vakken over het studiejaar is als volgt:

Blok 1 Blok 2 Blok 3 Blok 4 colleges ECTS

Inleiding  
Criminologie

(Video Inleiding 
Criminologie)

14 6

Algemene 
criminologie: 
Criminaliteits- 
en veiligheids-
beleid

10 6

Recht en wer-
kelijkheid in de 
strafrechtketen

10 6

Seminaar Criminaliteit en  
Rechtshandhaving

7 6

Ingangseis voor het vak Algemene Criminologie: de deelname aan het vak Inleiding Criminologie.

Ingangseis voor het seminaar Criminaliteit en Rechtshandhaving: Inleiding Criminologie gehaald.

Studenten die dit extra-curriculaire masterprogramma afronden, krijgen een aanteke-

ning op de bul. Hiervoor moeten studenten naast de afstudeerrichting Strafrecht 12 EC 

extra-curriculair voltooien. Het Seminaar wordt ingevuld met het Seminaar Criminali- 

teit en Rechtshandhaving, er hoeft dus geen ander seminaar gevolgd te worden.

Nog vragen? Neem contact op met de coördinator:  

dr. Martina Althoff (m.althoff@rug.nl) van de Vakgroep strafrecht en criminologie.


