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Beste criminoloog, 

Net als andere disciplines is de criminologie 
voor het kunnen verrichten van 
wetenschappelijk onderzoek steeds meer 
aangewezen op het verkrijgen van beurzen. 
Hoewel het aantal beurzen is toegenomen, is 
de afhankelijkheid van deze 
onderzoeksfinanciering ook zodanig 

toegenomen, dat er een sterke competitie is om deze beurzen te 
verkrijgen. Menig criminoloog wordt dan ook teleurgesteld met de 
afwijzing van een voorstel waaraan hard is gewerkt. Maar regelmatig 
wordt er op universiteiten, hogescholen en instituten als het NSCR wel 
een feestje gevierd wanneer een beurs is verkregen. In deze 
nieuwsbrief laten we criminologen aan het woord die in 2018 een 
belangrijke onderzoeksbeurs hebben weten te verkrijgen.  

Daan van Uhm van het Willem Pompe Instituut van de Universiteit 
Utrecht heeft een Veni-beurs van NWO gekregen voor zijn onderzoek 
naar de diversificatie van georganiseerde misdaad en groene 
criminologie. Een Veni-beurs geeft pas gepromoveerde onderzoekers 
de kans om gedurende drie jaar hun ideeën verder te ontwikkelen. Van 
Uhm richt zijn Veni-onderzoek zich op de vraag hoe en waarom 
transnationale criminele organisaties diversifiëren naar de illegale 
handel in natuurlijke rijkdommen. Ze stappen bijvoorbeeld over van 
drugshandel naar ‘wildlife crime’. Van Uhm gaat de convergentie 

tussen groene misdrijven en andere serieuze vormen van criminaliteit 
onderzoeken. Hij doet dat door onder andere  100 internationale 
milieustrafzaken met een link naar andere serieuze vormen van 
criminaliteit te analyseren. Ook gaat hij  interviews afnemen in drie 
‘hotspot’ regio’s in Afrika, Azië en Latijns-Amerika. In deze 
nieuwsbrief vertelt hij meer over zijn spannende onderzoek. 

Dat criminologie een interdisciplinair vakgebied is heeft tot gevolg dat 
criminologen ook buiten het klassieke onderzoeksterrein van 
criminaliteit terechtkomen. Criminologe Charlotte Gerritsen heeft een 
Vidi-beurs van NWO gekregen voor onderzoek dat zij bij de afdeling 
Informatica van de VU gaat uitvoeren. Vidi is gericht op ervaren 
onderzoekers die na hun promotie al een aantal jaren succesvol 
onderzoek hebben verricht. Met een Vidi-beurs kunnen onderzoekers 
vijf jaar lang onderzoek doen en promovendi aanstellen. Gerritsen 
gebruikt de beurs voor onderzoek naar het voorspellen van 
groepsdynamiek tijdens grootschalige evenementen ter voorkoming 
van rampen, zoals bij Love Parade in Duisburg in 2010 waarbij 21 
mensen overleden en waarna de organisatoren terecht staan in één van 
de grootste naoorlogse strafprocessen in Duitsland. Gerritsen gaat de 
mogelijkheden onderzoeken om drama’s waarbij vele mensen om het 
leven komen in de toekomst te voorkomen met behulp van 
technologische hulpmiddelen en kunstmatige intelligentie die de rol 
formele ‘guardians’ kunnen overnemen. 

De grootste beurs in deze rij is verkregen door Annelies Vredeveldt, 
van de afdeling criminologie van de VU. Het gaat hier om een Starting 
Grant van de European Research Council, die anders dan de naam doet 
vermoeden door ervaren onderzoekers kan worden aangevraagd. 
Startpunt van het onderzoek van Vredeveldt naar interculturele 
getuigenverklaringen is dat onderzoek naar getuigenverklaringen zich 
tot nog toe echter vrijwel uitsluitend richtte op mensen met kenmerken 
als Western, Educated, Industrialized, Rich, en Democratic, oftewel 
WEIRD. Om de universele geldigheid van dit onderzoek naar deze 
“WEIRD witnesses” te toetsen, gaat Vredeveldt met promovendi 
onderzoek doen naar Afrikaanse getuigen van misdrijven. Dat doet ze 
met op video opgenomen getuigenverhoren van de Zuid-Afrikaanse 
politie, met getuigenverklaringen afgelegd bij het Rwandatribunaal en 
met experimentele vergelijkingen tussen Afrikaanse asielzoekers en 
Nederlandse proefpersonen. Met dit onderzoeksproject hoopt 
Vredeveldt culturele verschillen in getuigenverklaringen en potentiele 
barrières in interculturele communicatie in kaart te brengen. Ik wens 
alle drie criminologen veel succes bij de uitvoering van deze 
belangrijke onderzoeksprojecten! 

In deze nieuwsbrief doet Maarten Kunst verslag van een gebeurtenis 
die niet voor elke criminoloog even zichtbaar is, maar die toch van 
belang is voor de discipline als geheel: de heraccreditatie van de 
opleidingen criminologie in Nederland. Sinds een jaar of vijftien 
bestaan de huidige bachelor- en masteropleidingen criminologie. Wat 
betreft instroom van studenten zijn ze een groot succes. Maar succes in 
kwantiteit betekent nog geen kwaliteit. Om die kwaliteit te beoordelen 
bezocht een internationaal panel van vier hoogleraren/lectoren en een 
student in januari de opleidingen criminologie in Amsterdam (VU), 
Leiden, Utrecht en Rotterdam. Het panel doet advies aan de 
Nederlands Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO) en als de 
opleidingen volgens het panel en NVAO aan de geldende standaarden 
voldoen, mogen zij weer voor zes jaar verder en zullen weer honderden 
criminologen de arbeidsmarkt op gaan.  
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Verder vraag ik aandacht voor de divisies van de NVC. Sinds enige 
jaren en naar voorbeeld van ASC en ESC heeft de NVC ‘divisies’, 
waarin criminologen die met een bepaald onderwerp of met een 
bepaalde benadering van het vakgebied bezig zijn zich verenigen. We 
hebben momenteel 10 divisies. Er is een grote variëteit aan activiteiten 
van de divisies. Sommigen zijn zeer actief terwijl anderen 
hoofdzakelijk op papier bestaan. Het bestuur is bezig via de voorzitters 
van de divisies een actueel overzicht te krijgen van de activiteiten, 
plannen en wensen van de divisies. Het bestuur wil de activiteiten van 
de divisies en daarmee de netwerkvorming en de samenwerking op 
deelterreinen binnen de criminologie graag stimuleren. We verlangen 
niet dat elke divisie een ledenlijst heeft. Het is voldoende wanneer de 
divisie een netwerk van criminologen rond het thema van de divisie 
faciliteert en verenigt. We hebben met alle divisies afgesproken dat ze 
minimaal twee dingen doen: 1) één keer in de twee jaar een NVC- 
studiemiddag organiseren en 2) op het jaarlijks NVC-congres als 
divisie minstens één thematisch panel organiseren. De thema’s van de 
divisies zijn elkaar terug te vinden op het jaarcongres van de NVC. 
Verschillende divisies hebben de afgelopen jaren mooie 
studiemiddagen georganiseerd, bijvoorbeeld over intergenerationele 
overdracht van criminaliteit en over de bestuurlijke aanpak van 
organisatiecriminaliteit. Maar het bestuur ondersteunt ook graag andere 
initiatieven van de divisies. En criminologen die zich willen verenigen 
rond een nieuw thema, zijn van harte uitgenodigd het bestuur een 
voorstel te doen voor de oprichting van een nieuwe divisie. 
Contactinformatie en informatie over de divisies staat op 
www.criminologie.nl  

Tenslotte in deze een nieuwsbrief een aankondiging van het 
jaarcongres 2019 van de NVC, dit jaar met als thema “Criminologische 
interventies”. Ik hoop jullie allen 20 en 21 juni weer in Leiden te 
treffen! 

Met vriendelijke groet, 

Namens het NVC-bestuur, 

Wim Huisman 

 

 

 

 

 

 

Dr. Daan van Uhm       
(Universiteit Utrecht) 

Tegenwoordig is de impact van de mens op de wereld misschien wel 
zichtbaarder dan ooit. Milieuproblemen staan op de internationale 
agenda en de gevolgen zijn desastreus: onze generatie ziet toe hoe 
oerbossen verdwijnen, diersoorten uitsterven, en bodemvervuiling en 
opwarming van de aarde alle lagen van de samenleving raken. 
Bovendien benadrukken de Verenigde Naties, Interpol en Europol dat 
georganiseerde misdaad in toenemende mate diversifieert naar groene 
criminaliteit. Milieucriminaliteit behoort tegenwoordig tot een 
belangrijke criminaliteitsvorm die elk jaar aanzienlijk in omvang 
toeneemt en daarmee een urgent probleem vormt.  

De toenemende mondiale schaarste van natuurlijke rijkdommen trekt 
bovendien steeds meer criminele organisaties aan. Deze groepen 
schakelen snel over van 'traditionele' criminele activiteiten, zoals 
drugshandel of mensenhandel, naar de illegale handel in natuurlijke 

rijkdommen. Zo verschuiven Latijns Amerikaanse drugkartels naar de 
illegale handel in goud, handelen Aziatische netwerken in zowel 
hardhout als opium, zijn smokkelaars van neushoornhoorns eveneens 
betrokken bij wapenhandel en wordt illegale visserij regelmatig 
geassocieerd met mensenhandel. Vandaar richt mijn VENI-onderzoek 
zich op de vraag hoe en waarom transnationale criminele organisaties 
diversifiëren naar de illegale handel in natuurlijke rijkdommen door de 
convergentie tussen groene misdrijven en andere serieuze vormen van 
criminaliteit te onderzoeken.  

Om dit fenomeen te analyseren heb ik een theoretisch model 
ontwikkeld, het groene criminaliteit continuüm, aan de hand van 
theoretische concepten uit de criminologie, politicologie en 
milieustudies (e.g. mutualisme; camouflage; infiltratie). Op basis van 
meer dan 100 internationale milieustrafzaken met een link naar andere 
serieuze vormen van criminaliteit zullen door middel van 
clusteranalyses verschillende typen criminele organisaties worden 
geïdentificeerd. De kenmerken of patronen zullen bijvoorbeeld 
informatie bieden over de verwevenheid tussen groene criminaliteit en 
andere ernstige misdrijven, de omstandigheden die nodig zijn om hun 
criminele activiteiten te diversifiëren en op welke wijze ze een positie 
verwerven op de zwarte markt.  

Om de diversificatie naar groene criminaliteit beter te begrijpen in de 
context van sociaaleconomische, politieke en ecologische 
omstandigheden zullen tevens interviews worden afgenomen in de 
volgende drie hotspots: de Darién Gap (grensgebied Colombia-
Panama), het Congo bekken en de Golden Triangle (grensgebied 
China, Burma, Thailand en Laos). Niet alleen met 
handhavingsfunctionarissen, maar eveneens met deskundigen, 
vertegenwoordigers van lokale gemeenschappen en Ngo’s, om 
zodoende de lokale werkelijkheid beter te kunnen duiden, nuances te 
kunnen aanbrengen en een terugkoppeling te kunnen maken met de 
clusteranalyse. Dit meervoudige veldonderzoek heeft als doel om 
kennis te vergaren over dit fenomeen via deze verschillende 
geografische gebieden om vervolgens een globale 'systemische' 
werkelijkheid te ontrafelen. 

Het onderzoek draagt dus bij aan twee actuele debatten: enerzijds de 
toenemende betrokkenheid van de georganiseerde misdaad in de 
illegale handel in natuurlijke rijkdommen en anderzijds de 
diversificatie van de georganiseerde misdaad in het algemeen.  

Bovendien illustreert de convergentie dat traditionele scheidingslijnen 
tussen criminaliteitsvormen niet langer geschikt zijn om de 
toenemende complexiteit van criminaliteit te begrijpen en te 
voorkomen. Zo werken criminele groepen samen, infiltreren ze in 
nieuwe markten en overstijgen ze landsgrenzen. Hierbij beoogt het 
VENI-onderzoek niet alleen van belang te zijn voor theoretische 
vernieuwingen op het gebied van georganiseerde misdaadtheorieën en 
groene criminologie, maar zullen de uitkomsten evenzeer rechtstreeks 
worden gedeeld met betrokken internationale handhavers, 
beleidsmakers en Ngo’s om inzichten te verbeteren. 

Kortom, in een tijd waarin natuurlijke rijkdommen in een rap tempo 
worden geplunderd, zal dit eerste empirische onderzoek naar 
betrokkenheid van groene georganiseerde misdaad van belang zijn. 
Door te focussen op diversificatie en convergentie van criminaliteit, 
beoogt het onderzoek een nieuwe kijk op voormalige, huidige en 
toekomstige vormen van georganiseerde misdaad te bieden. Deze 
inzichten zullen belangrijk zijn om de toenemende betrokkenheid van 
georganiseerde misdaad in groene criminaliteit te begrijpen, te 
voorkomen en aan te pakken in een snel veranderende wereld. 

De diversificatie van georganiseerde 
misdaad en groene criminologie 
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Dr. mr. Charlotte Gerritsen   
(Vrije Universiteit Amsterdam) 
 

 
Er worden steeds meer grote evenementen georganiseerd waar enorme 
mensenmassa’s samenkomen. Alleen in Nederland waren er vorig jaar 
al ruim 900 festivals. Doorgaans is het de bedoeling om een gezellig 
evenement te creëren, maar helaas blijft het niet altijd gezellig. 
Wanneer veel mensen bij elkaar komen dreigt er altijd een risico voor 
de openbare orde, waarbij een kleine stimulus desastreuze gevolgen 
kan hebben. Denk bijvoorbeeld aan de Love Parade in Duisburg in 
2010 – dit was een festival met plaats voor 500.000 bezoekers, maar in 
de praktijk kwamen hier 1.500.000 mensen op af. Hier was de 
organisatie niet op voorbereid, en het eindigde in een drama. 
Bezoekersstromen van verschillende kanten kwamen elkaar tegen bij 
een te smalle tunnel, waardoor opstoppingen ontstonden en 
mensenmassa’s in elkaar werden geduwd. Ruim 600 mensen raakten 
gewond en er zijn 21 mensen overleden. In 2017 is het proces tegen de 
organisatie van het festival gestart, en dit wordt een van de grootste 
naoorlogse processen in Duitsland. Maar er zijn meer voorbeelden van 
evenementen waar het mis ging, zoals de pelgrimstocht in Mekka, 
Nieuwjaarvuurwerk in Shanghai, en ook diverse voetbalwedstrijden. 

Mijn Vidi project onderzoekt de mogelijkheden om dit soort drama’s 
in de toekomst te voorkomen met behulp van technologische 
hulpmiddelen. Bij dergelijke grootschalige evenementen is de ratio 
tussen bezoekers en beveiligers verre van ideaal, waardoor het voor 
deze formele guardians onmogelijk is om het gedrag van de gehele 
groep te overzien en in te grijpen waar nodig. Technologie kan hier een 
belangrijke bijdrage leveren, maar om succesvol te zijn is het 
noodzakelijk het gedrag van de menigte zeer precies in kaart te 
brengen. Vanwege het grote aantal individuen en het nog grotere aantal 
mogelijke interacties tussen de individuen is het vooralsnog niet 
mogelijk om de groepsdynamiek adequaat te analyseren, laat staan te 
voorspellen. In mijn Vidi project onderzoek ik in hoeverre technieken 
uit de Kunstmatige Intelligentie hierbij een uitkomst kunnen bieden. 

Ik zal verschillende bestaande technieken uit de Kunstmatige 
Intelligentie combineren. De eerste methode is text mining. Text 
mining is een deelgebied van de computationele taalkunde dat erop 
gericht is om automatisch informatie te extraheren uit grote 
hoeveelheden tekstmateriaal. Binnen mijn project zal ik deze techniek 
toepassen op sociale media berichten, met als doel om gedurende een 
evenement inzicht te krijgen in de ‘emotionele toestand’ van de 
menigte. 

De tweede methode is simulatie. Simulatie houdt in dat de dynamiek 
van een proces (zoals de bewegingen van een mensenmassa) over de 
tijd wordt nagebootst op basis van een computermodel. Bestaande 
voorbeelden van processen die kunnen worden gesimuleerd zijn de 
ontwikkeling van een griepepidemie en van files. Met behulp van 
simulaties kunnen in bepaalde gevallen ook voorspellingen worden 
gedaan. 

Binnen mijn project zal ik deze twee methoden combineren om het 
gedrag van menigtes te voorspellen. Dit werkt als volgt. Wanneer we 
uitgaan van een grote mensenmassa, dan is het allereerst belangrijk om 

hun huidige emotionele toestand te bepalen. Dit wordt gedaan met 
behulp van text mining. Door berichten te analyseren die door de 
aanwezigen zelf zijn gepost op sociale media, is het mogelijk om tot op 
zeker hoogte te bepalen welke sentimenten er aanwezig zijn in de 
menigte. Door middel van locatiebepaling van mobiele devices en 
eventuele sensoren is het mogelijk om grofweg te bepalen waar deze 
berichten vandaan komen, en waar in de groep welke emotie het meest 
prominent aanwezig is. Deze informatie is niet herleidbaar tot 
individuele personen maar tot een bepaald gebied binnen de ruimte. 

De aldus bepaalde ‘emotie map’ vormt vervolgens de input van het 
simulatiemodel. Het simulatiemodel is gebaseerd op theorieën over de 
interactie tussen mensen en de verspreiding van emoties (emotion 
contagion), waarbij centraal staat dat mensen emoties kunnen 
overdragen. Dit is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de sterkte 
van de emotie, de fysieke afstand tussen personen en de relatie die 
personen tot elkaar hebben. In eerder onderzoek is hier al een 
basismodel voor gebouwd, dat is gevalideerd op basis van data van 
verschillende bekende incidenten, waaronder het Damschreeuwer 
incident van 2010. 

Door de informatie over groepsemotie te combineren met het 
simulatiemodel, kunnen we een idee krijgen over hoe het gedrag van 
de menigte zich zal ontwikkelen. Dit kan de basis vormen voor 
interventies waarmee guardians kunnen voorkomen dat evenementen 
uit de hand lopen. Ook zal worden bekeken of de simulatiemodellen 
kunnen worden gebruikt voor het ontwikkelen van een computer-
gebaseerd trainingssysteem waarmee guardians hypothetische 
scenario’s kunnen oefenen. 

Dit 5-jarige Vidi project is op 1 december 2018 van start gegaan, en 
wordt uitgevoerd bij de afdeling Informatica van de Vrije Universiteit. 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Annelies Vredeveldt  
(Vrije Universiteit Amsterdam) 
 

Stel je voor: je woont op het Rwandese platteland en komt niet vaak 
buiten het dorp. Op een dag word je opgeroepen om naar een 
internationaal tribunaal te komen om op te treden als ooggetuige van 
moorden die in jouw dorp zijn gepleegd. De rechter vraagt je om op 
een kaart aan te wijzen waar de moorden hebben plaatsgevonden. Als 
je zegt dat je het niet weet, kijken de rechters en advocaten je vreemd 
aan. Wat zij niet weten, is dat je nog nooit van je leven een kaart hebt 
gezien.  

Politieverhoorders, rechters en asielambtenaren verhoren steeds vaker 
mensen met een andere culturele achtergrond. Onderzoek naar 
getuigenverklaringen richtte zich tot nog toe echter vrijwel uitsluitend 
op mensen met kenmerken als Western, Educated, Industrialized, Rich, 
en Democratic, oftewel WEIRD (Henrich et al., 2010). Mensen met die 
achtergrond vertegenwoordigen slechts 12% van de wereldbevolking, 
maar zijn het onderwerp van ongeveer 96% van het verrichte 
psychologische onderzoek. In het nieuwe onderzoeksproject “Beyond 
WEIRD witnesses: Eyewitness memory in cross-cultural contexts”, dat 
wordt gesubsidieerd door een European Research Council Starting 
Grant van €1,5 miljoen, onderzoek ik samen met twee promovendi, 

Voorspellen van groepsdynamiek 
 tijdens evenementen 

Interculturele getuigenverklaringen 
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twee postdocs en (co-)promotoren prof.dr. Peter van Koppen en dr. 
Barbora Hola interculturele getuigenverklaringen. Het 
onderzoeksproject bestaat uit drie deelprojecten en een integratiefase.  

In het eerste deelproject worden ooggetuigen van ernstige misdrijven 
in Zuid-Afrika onderzocht. Samen met een postdoc ga ik ongeveer 100 
op video opgenomen getuigenverhoren van de Zuid-Afrikaanse politie, 
die ik verzamelde in eerder onderzoek (Vredeveldt et al., 2015), 
bestuderen door een culturele lens. Ongeveer 80% van die getuigen 
werd verhoord door een politieverhoorder met een andere culturele 
achtergrond dan de getuige (bijv. een blanke agent van Engelse 
afkomst die een zwarte getuige van isiXhosa afkomst verhoort). Die 
dataset geeft daarmee een uniek inkijkje in potentiële culturele 
verschillen in getuigenverklaringen en mogelijke barrières in 
interculturele communicatie. 

In alle deelprojecten worden de vijf stappen van de culturele-lens-
aanpak gevolgd (Hardin et al., 2014). Ter illustratie geef ik hieronder 
een beschrijving van iedere stap met een bijbehorend voorbeeld voor 
het eerste deelproject: 

De eerste stap bestaat uit het definiëren van centrale variabelen, zoals 
de stijl waarin een getuige verklaart over een incident.  

In de tweede stap wordt beoordeeld welke culturele groepen een 
betekenisvolle vergelijking vormen, zoals het onderscheid tussen Zuid-
Afrikanen met een traditionele Afrikaanse achtergrond (bijv. isiZulu of 
isiXhosa) en Zuid-Afrikanen met een blanke Europese achtergrond 
(bijv. Engels of Nederlands-Afrikaans).  

In de derde stap worden relevante culturele dimensies geïdentificeerd, 
zoals de manier waarop mensen zichzelf zien en presenteren, ook wel 
bekend als self-construal in de internationale literatuur. 

De vierde stap bestaat uit het evalueren van de variabelen uit Stap 1 in 
de context van de culturele groepen geselecteerd in Stap 2, zoals de 
stijl waarop Zuid-Afrikanen van respectievelijk Afrikaanse en 
Europese afkomst vertellen over gebeurtenissen in hun leven. 

In de vijfde stap worden hypothesen geformuleerd op basis van de 
voorgaande stappen. Ik verwacht bijvoorbeeld dat Zuid-Afrikaanse 
getuigen van Afrikaanse afkomst meer zullen vertellen over de sociale 
relaties tussen de betrokkenen bij een incident dan Zuid-Afrikaanse 
getuigen van Europese afkomst. 

Het tweede deelproject gaat over getuigenverklaringen afgelegd bij het 
Rwandatribunaal. Een promovendus, die zal worden begeleid door dr. 
Barbora Hola en mijzelf, zal een empirische documentanalyse 
uitvoeren om cultuurgerelateerde variabelen systematisch in kaart te 
brengen. Anekdotische voorbeelden daarvan zijn het onvermogen om 
gebeurtenissen te dateren en het navertellen van waarnemingen door 
anderen zonder daarbij de bron te vermelden. Ook zullen interviews 
worden gehouden met deskundigen en praktijkbeoefenaars van het 
internationaal strafrecht om de juridische consequenties van dergelijke 
variabelen te duiden. De bevindingen van dit deelproject zullen 
verhelderen hoe vaak en op welke manier culturele verschillen van 
invloed zijn op (de beoordeling van) getuigenverklaringen in 
internationale strafzaken. 

In het derde deelproject staan experimentele vergelijkingen tussen 
Afrikaanse asielzoekers en Nederlandse proefpersonen met 
vergelijkbare demografische kenmerken centraal. Een promovendus, 
begeleid door prof.dr. Peter van Koppen en mijzelf, zal drie 
experimenten uitvoeren. In het eerste experiment zijn Afrikaanse en 
Nederlandse proefpersonen getuige van hetzelfde in scène gezette 
incident en wordt hen vervolgens gevraagd een verklaring daarover te 
geven en aan herkenningstesten deel te nemen. In het tweede 
experiment worden Afrikaanse en Nederlandse proefpersonen 
geïnterviewd over een emotionele gebeurtenis uit hun eigen verleden. 
In het derde experiment wordt aan Europese asielambtenaren gevraagd 
om de verklaringen uit het tweede experiment te beoordelen op 

variabelen zoals consistentie, accuraatheid en geloofwaardigheid. In 
alle drie de studies zal worden onderzocht op welke punten 
verklaringen van Afrikaanse en Nederlandse proefpersonen van elkaar 
verschillen en wat dat betekent voor de bewijsvoering in strafzaken en 
asielaanvragen. 

De resultaten van alle deelprojecten zullen worden geïntegreerd in de 
laatste fase van het onderzoeksproject. Op basis van de bevindingen 
zal het onderzoeksteam relevante theoretische aspecten belichten en 
praktische richtlijnen opstellen voor forensische interviewers in het 
werkveld. De effectiviteit van die richtlijnen zal worden getoetst in een 
laatste experiment dat ik samen met een postdoc zal uitvoeren met 
proefpersonen in Nederland en een nader te bepalen Afrikaans land. 

Met dit onderzoeksproject zullen mijn collega’s en ik culturele 
verschillen in getuigenverklaringen en potentiele barrières in 
interculturele communicatie in kaart brengen. We hopen dat de 
resultaten een betekenisvolle bijdrage zullen leveren aan 
theorievorming op dit gebied. Bovendien hopen we dat dit project 
praktische handvatten zal bieden aan de verhoorder of asielambtenaar 
die mensen met een andere culturele achtergrond moet interviewen, en 
aan de rechter die vervolgens een oordeel moet vellen over die 
verklaring. Op die manier zal de Rwandese getuige uit de inleiding in 
de toekomst betere vragen worden gesteld en zullen zijn antwoorden 
beter worden begrepen. 
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In januari heeft een externe en onafhankelijke commissie van 
Nederlandse en Vlaamse criminologen een bezoek gebracht aan de vier 
Nederlandse universiteiten die een bachelor- en of masteropleiding in 
de Criminologie verzorgen (de Erasmus Universiteit, de Universiteit 
Leiden, de Universiteit Utrecht en de Vrije Universiteit). De 
commissie werd voorgezeten door prof. dr. Letizia Paoli van de 
Katholieke Universiteit Leuven en bestond daarnaast uit drie andere 
hoogleraren en een student-lid. De precieze samenstelling van de 
commissie verschilde per instelling.  

De bezoeken van de commissie duurden 1 of 2 hele dagen en vonden 
plaats in het kader van de heraccreditatie van de opleidingen, een soort 
kwaliteitscertificering voor universitaire en hoger beroepsopleidingen. 
Elke 6 jaar moeten de instellingen die zo’n opleiding aanbieden een 
verzoek tot heraccreditatie indienen bij de Nederlands-Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO). Zonder heraccreditatie mag de 
opleiding niet (meer) worden aangeboden. Het verzoek wordt door de 
NVAO beoordeeld op basis van het advies dat de commissie heeft 
opgesteld naar aanleiding van het bezoek aan de betreffende instelling 
en bestudering van een door de opleiding opgestelde zelfevaluatie. De 
zelfevaluatie betreft een kritische reflectie van de opleiding op het 
eigen onderwijs en de keuzes die zijn gemaakt ten aanzien van de 
inhoud en vormgeving van het onderwijs. In het advies moet de 
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commissie ingaan op vier onderwerpen: (1) de beoogde leerresultaten 
van de opleiding (wat zijn de doelstellingen van de opleiding?), (2) de 
onderwijsleeromgeving (wat doet de opleiding om de doelstellingen te 
bereiken?), (3) de toetsing (hoe toetst de opleiding de voortgang van 
studenten?) en (4) de gerealiseerde leerresultaten (worden de beoogde 
doelstellingen ook bereikt, bijvoorbeeld blijkende uit de banen die 
afgestudeerde studenten na hun studie krijgen?). Indien de commissie 
de opleiding voor elk onderwerp tenminste een “voldoende” geeft, 
honoreert de NVAO in de regel het verzoek tot heraccreditatie. 
Gelukkig is dat meestal het geval, maar een enkele keer komt het voor 
dat de commissie een hersteltraject adviseert of adviseert de opleiding 
te sluiten. In het eerste situatie moet de opleiding eerst één of meerdere 
verbeteringen doorvoeren, alvorens geheraccrediteerd te kunnen 
worden, en in de tweede situatie moet de opleiding haar deuren sluiten. 
Voor de opleidingen hangt dus veel af van de uitkomst van het 
heraccreditatieproces. Anderzijds is het ook een zeer leerzaam proces. 
De opleidingen worden immers gedwongen om kritisch naar zichzelf 
te kijken en de gesprekken met de commissie leveren vaak nieuwe 
inzichten op, die gebruikt kunnen worden om het onderwijs te 
verbeteren en uiteindelijk studenten tot nog betere criminologen op te 
leiden. 

Aan de bezoeken van de commissie is een uitgebreid 
voorbereidingstraject voorafgegaan. Allereerst moesten de instellingen 
het eens worden over de evaluatieorganisatie die de commissie en de 
opleiding zou gaan begeleiden bij de voorbereiding van het accreditatie
- en visitatieproces. Na het opvragen van offertes bij verschillende 
evaluatieorganisaties, hebben de instellingen ervoor gekozen om de 
QANU (Quality Asurance Netherlands Universities) te vragen dit 
proces te begeleiden. Vervolgens hebben de opleidingsdirecteuren in 
samenspraak met hun dagelijks bestuur een gezamenlijke lijst van 
kandidaatcommissieleden opgesteld. Dat was niet eenvoudig. De vijver 
van mogelijke commissieleden waaruit gevist kon worden was 
namelijk vrij klein. De meeste Nederlandse criminologen mochten 
namelijk geen deel uitmaken van de commissie vanwege hun 
verbondenheid met één van de opleidingen. Kennis van het 
Nederlandse criminologieonderwijs is echter wel noodzakelijk om een 
goede beoordeling te kunnen maken. Daarnaast stelt de NVAO 
specifieke eisen aan de samenstelling van de commissie. Zo moet 
tenminste één lid eerder lid zijn geweest van een visitatiecommissie, 
moet tenminste één lid beschikken over specifieke toetsdeskundigheid 
(bijvoorbeeld blijkende uit lidmaatschap van een examencommissie 
en) en moet tenminste één lid actief zijn in het criminologische 
werkveld buiten de universiteit. Ten slotte stelden de opleidingen ook 
zelf eisen aan de commissieleden, bijvoorbeeld wat betreft specifieke 
vakinhoudelijke kennis. Nadat de instellingen het eens waren 
geworden over de lijst van kandidaatcommissieleden en een mogelijke 
voorzitter, heeft de QANU hen benaderd met de vraag of zij plaats 
wilden nemen in de commissie en beschikbaar waren voor de 
locatiebezoeken in januari van dit jaar. Uiteindelijk kon pas in het 
najaar van 2018 een definitieve lijst van commissieleden worden 
samengesteld en namens de opleidingen ter goedkeuring aan de NVAO 
worden voorgelegd. Deze goedkeuring werd in december 2018 door de 
opleidingen verkregen. 

Terwijl de QANU de samenstelling van de commissie probeerde rond 
te krijgen, zijn de opleidingen afzonderlijk en elk op hun eigen manier 
aan de slag gegaan met het schrijven van hun zelfevaluatie en het 
voorbereiden van het locatiebezoek. Beiden klussen zijn enorm 
arbeidsintensief en tijdrovend. De totstandkoming van de zelfevaluatie 
kost onder andere veel tijd, omdat verschillende bestuurlijke gremia, 
zoals de opleidingscommissie, het faculteitsbestuur en vaak ook het 
College van Bestuur, akkoord moeten gaan met de uiteindelijke tekst 
van de zelfevaluatie. Anders dan in voorgaande accreditatierondes, 
moest deze keer bovendien ook een studentenhoofdstuk in de 
zelfevaluatie worden opgenomen. Dit betekende dat studenten moesten 
worden benaderd om dit hoofdstuk te schrijven. Lastig was dat zij 
daarbij, om hun onafhankelijkheid te waarborgen, niet mochten 

worden geholpen door de opleidingen, maar tegelijkertijd wel uitleg 
moesten krijgen over de rol die het studentenhoofdstuk in de 
zelfevaluatie en het heraccreditatieproces speelde. Ook het 
voorbereiden van het locatiebezoek is geen sinecure. Per opleiding 
moeten namelijk gesprekspanels van studenten en docenten worden 
samengesteld en voorbereid en moet aanvullend materiaal worden 
verzameld dat de commissie voorafgaande en tijdens het locatiebezoek 
kan bestuderen om zich een goed beeld van de opleidingen en de 
kwaliteit van het onderwijs te kunnen vormen. Hierbij kan onder 
andere worden gedacht aan door de commissie opgevraagde scripties, 
tentamenuitwerkingen en vakbeschrijvingen. Ten slotte mag niet 
onvermeld blijven dat ook de voorbereiding van de catering de nodige 
voorbereidingstijd vergt. De commissieleden moeten namelijk ook een 
beetje in de watten worden gelegd tijdens de locatiebezoeken. Zij 
nemen namelijk de moeite om de opleidingen door te lichten en te 
voorzien van waardevolle suggesties en krijgen daar, om hun 
onafhankelijkheid te waarborgen, uitsluitend een onkostenvergoeding 
voor. Alleen middels een uitstekende catering kunnen de opleidingen 
hun dank voor hun belangrijke werk uiten.    

De bezoeken van de commissie zijn inmiddels achter de rug. Bij afloop 
van elk bezoek heeft de commissie verslag gedaan van haar voorlopige 
bevindingen. Op basis van de terugkoppelingen kunnen de opleidingen 
de adviesrapportages die momenteel door de QANU en de commissie 
worden voorbereid met veel vertrouwen tegemoet zien. Na ontvangst 
van de rapportages zullen de opleidingen in de gelegenheid worden 
gesteld te reageren op de bevindingen en beoordelingen van de 
commissie. Vervolgens kunnen de instellingen waaraan zij gelieerd 
zijn de heraccreditatie bij de NVAO aanvragen. Nadat die is verkregen, 
zal tussen de opleidingen en de commissie een zogenaamd 
ontwikkelgesprek plaatsvinden. In dat gesprek, dat dus geen deel meer 
uitmaakt van de beoordeling, kunnen de opleidingen en de commissie 
op een wat meer informele manier met elkaar brainstormen over de 
toekomst van het criminologisch onderwijs in Nederland en de 
uitdagingen waar de verschillende opleidingen voor staan. Wordt 
vervolgd. 
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De Nederlandse Vereniging voor Criminologie (NVC) looft eens per 
twee jaar de Willem Nagelprijs uit aan de auteur van een proefschrift 
dat een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de criminologie met 
werk dat excelleert in originaliteit, verbeeldingskracht, 
wetenschappelijk belang, toegankelijkheid en maatschappelijke 
relevantie. 
 
De NVC-dissertatieprijs is vernoemd naar de markante literator en 
criminoloog Willem Nagel (1910-1983) en omvat een penning plus 
een geldbedrag van 1000 euro. Voor de Willem Nagelprijs 2019 komt 
werk in aanmerking dat in de periode tussen 1 januari 2017 en 31 
december 2018 is verschenen aan een Nederlandse universiteit. 
 
Hierbij worden alle promotoren verbonden aan een Nederlandse 
opleiding criminologie of aanverwante discipline opgeroepen om een 
of meerdere dissertaties te nomineren. Wij verzoeken u om de 
genomineerde dissertatie(s) te versturen voor 28 februari 2019 zodat de 
jury voldoende tijd heeft alle dissertaties te beoordelen. De prijs wordt 
door de jury uitgereikt op een NVC-studiemiddag in januari 2020. 
 
Voorgedragen werk dient voor 28 februari 2019 in drievoud en digitaal 
verstuurd te worden naar: 
 
Universiteit Leiden 
Rosa Koenraadt 
Steenschuur 25 
Postbus 9520 
2300 RA Leiden 
Email: r.m.koenraadt@law.leidenuniv.nl 
 
Meer informatie over de voorwaarden voor deelname en het 
juryreglement is te vinden op www.criminologie.nl. 
 
Voor verdere vragen kunt u terecht bij Rosa Koenraadt: 
r.m.koenraadt@law.leidenuniv.nl. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor 
Criminologie vindt plaats op donderdag 20 en vrijdag 21 juni 2019, 
wederom in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden. Dit jaar willen 
we de aandacht richten op het thema: 
 

Criminologische interventies 
 
Om criminaliteit te voorkomen en te bestrijden zijn uiteenlopende 
preventieve en repressieve interventies beschikbaar. Naast de 
traditionele vrijheidsbenemende sancties, zoals de vrijheidsstraf, tbs-
maatregel en jeugddetentie, zijn er ook diverse alternatieve en 
voorwaardelijke sancties en interventies, zoals reclasseringstoezicht, 
gedragstrainingen en ambulante forensische zorg. Naast strafrechtelijke 
interventies kunnen ook bestuursrechtelijke interventies worden 
ingezet bij criminaliteit, bijvoorbeeld het tijdelijk huisverbod bij 
huiselijk geweld of bestuurlijke boetes bij overlast in de openbare 
ruimte en organisatiecriminaliteit. Dit veld van criminologische 
interventies is voortdurend in beweging, waarbij bestaande interventies 
en aanpakken worden aangepast (o.a. de invoering van 
tweepersoonscellen in het gevangeniswezen en toevoeging van virtual 
reality bij de gedragstraining BORG) en nieuwe worden ontwikkeld 
(o.a. elektronische detentie, Adolescentenstrafrecht, OM afdoeningen 
zoals strafbeschikking en gedragsaanwijzing, multisysteem therapie en 
gedragsinterventies zoals CoVA). Dit roept diverse vragen op. 
Waaraan moet een effectieve interventie voldoen en hoe kan de 
criminologie bijdragen aan de ontwikkeling van (effectieve) 
interventies? Hoe wordt bepaald of een interventie effectief of zinvol is 
en is dit goed te onderzoeken? Hoe wordt binnen de interventies 
omgegaan met het spanningsveld tussen enerzijds resocialiseren of 
motiveren tot gedragsverandering en anderzijds het bestraffen en 
controleren van het gedrag? 
 
In enkele plenaire sessies zullen toonaangevende professionals uit de 
praktijk en beleid in debat gaan met vooraanstaande wetenschappers 
over verschillende onderwerpen rond het thema ‘Criminologische 
interventies’. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop 
ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun onderzoeksbevindingen 
en praktijkervaringen over diverse criminologische thema’s 
presenteren en bediscussiëren. 
 
De Call for papers is te vinden op www.criminologie.nl. Abstracts 
kunnen worden ingediend tot 8 april 2019. 
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