Eindtermen Bachelor Criminologie
Primaire doel van de opleiding is de bachelor uit te rusten met de kennis,
inzicht en vaardigheden die noodzakelijk zijn om toegang te krijgen tot de
master criminologie.
Academische houding
•

•

•

De bachelor heeft kennis van en inzicht in het wetenschappelijk
domein van de criminologie waaronder inzicht in de samenhang tussen
de belangrijkste disciplines binnen dit domein.
De bachelor is vertrouwd met de grondslagen en de dragende
beginselen van het recht, alsmede met de aard, inhoud en betekenis van
de voor de criminologie relevante de sociale wetenschappen.
De bachelor is in staat om kritisch te reflecteren op het recht - mede
gelet op de grenzen van (deel)vakgebieden - en heeft inzicht in de
maatschappelijke en ethische context waarin de criminologie zich
ontwikkelt en manifesteert.

Juridische en sociaal-wetenschappelijke kennis en professionele
vaardigheden
•

•

•
•

De bachelor heeft kennis van en inzicht in de hoofdlijnen van de
volgende deelgebieden:
- beschrijvende criminologie (inleiding criminologie, practicum
beschrijvende criminologie, alsmede aard, omvang en schade van
criminaliteit),
- verklarende criminologie (theoretische criminologie, practicum
verklarende criminologie, alsmede ontstaan en ontwikkeling van
crimineel gedrag),
- preventieve en repressieve interventiestrategieën (preventie en
straffen, en rechtshandhaving),
- methoden en technieken van criminologisch onderzoek, inclusief
de daarbij behorende vaardigheden voor sociaalwetenschappelijk academisch onderzoek
- rechtsfilosofie, straf- en strafprocesrecht, alsmede de samenhang
tussen en Europeesrechtelijke en internationale dimensie van het strafen strafprocesrecht.
De bachelor is in staat om een eenvoudig criminologisch onderzoek te
doen, heeft zich daartoe geoefend in het (snel) verzamelen en
interpreteren van relevante informatie, zowel in papieren als in digitale
versies, is getraind in het scherp leren onderscheiden van feiten en
meningen, en in beantwoording van gestelde vragen.
De bachelor is in staat de onderzoekresultaten neer te leggen in een
helder en consistent onderzoekverslag.
De bachelor is in staat om relevante criminologische problemen te
analyseren, en daarover een helder en consistent betoog te schrijven en
om dit mondeling te presenteren.

•

De bachelor is in staat om een beargumenteerde positie in te nemen in
een criminologisch debat, en om een standpunt te verwoorden met
kracht van argumenten.

Eindtermen Master Criminologie
Kennis en inzicht
•

•

De master heeft grondige kennis en inzicht in het wetenschappelijk
domein van de criminologie, waaronder een grondig inzicht in de
samenhang tussen de belangrijkste disciplines binnen dit domein.
Afhankelijk van de profielkeuze, heeft de master grondige kennis en
inzicht van het deelgebied:

A. forensische criminologie, in het bijzonder van:
misdaadanalyse en daderprofilering
criminalistiek
forensische accountancy
forensische psychiatrie, dan wel van:
B. veiligheidsbeleid en rechtshandhaving, in het bijzonder van:
veiligheidsbeleid
integrale rechtshandhaving
penitentiair recht
•

•

•

De master is in staat kennis uit criminologische deelgebieden te
integreren in het bijzonder op het gebied van criminaliteit in urbane
setting, en van internationale vormen van criminaliteit.
De master heeft naast de genoemde kennis en inzicht op de diverse
deelgebieden, inzicht in hun samenhang, hun complementariteit, hun
overlapping en hun verschillen, en hun maatschappelijke context.
De master heeft inzicht in internationale vormen van criminaliteit en
criminaliteitsbestrijding, alsmede in de vergelijking van criminaliteit
en justitiële systemen tussen landen.

Academische en andere vaardigheden
•

•

•

De master is in staat om (buitenlandse) literatuur, criminologische
bronnen en complexe cases die betrekking hebben op de gebieden,
hierboven genoemd onder kennis en inzicht diepgaand en in onderling
verband te analyseren en te interpreteren, daarbij maatschappelijke
aspecten te betrekken, daarover kritische vragen te stellen en
vernieuwende oplossingen aan te dragen. De master is verder in staat
om dit mondeling en schriftelijk helder te presenteren, zowel voor
vakgenoten als voor niet-criminologen.
De master is in staat om zich, op basis van op wetenschappelijk
verantwoorde wijze vergaarde gegevens, en op basis van een
verantwoorde en controleerbare afweging zelfstandig een mening te
vormen over criminologische maatschappelijke vraagstukken.
De master is in staat om actief deel te nemen aan een wetenschappelijk
debat op de gebieden, genoemd onder kennis en inzicht.

•

De master is in staat om zelfstandig een criminologisch onderzoek op
academisch niveau voor te bereiden en uit te voeren, (verzamelen van
informatie, meten en interpreteren van gegevens, interdisciplinaire
benadering van de vraagstelling, conclusies trekken, evalueren en
aanbevelingen en suggesties doen voor verder onderzoek).

Algemene kwalificatie:
De master beschikt over die criminologische kennis, inzicht en vaardigheden
om gekwalificeerd te zijn:
•

Om wetenschappelijk onderzoek te verrichten en toegelaten te worden
tot de vervolgstudie die tot de academische promotie leidt,

•

Om op academisch niveau werkzaam te zijn in een functie binnen de
publieke en private sector.

