
Cameratoezicht en camerabewaking [CTCB] 
 

P
a

g
in

a
  1

  
–

 F
a

ct
sh

e
e

t 
C

a
m

e
ra

to
e

zi
ch

t 
e

n
 c

a
m

e
ra

b
e

w
a

k
in

g
 [

C
T

C
B

] 

 

In het Regeerakkoord staat dat het 

aantal camera's in Nederland omhoog 

moet. Veel gemeenten en bedrijven 

geven gehoor aan deze oproep of 

hebben in de afgelopen jaren al 

camera's opgehangen. 

    Beccaria Instituut 

 

De veiligheid op straat, maar ook in bussen, tankstations, ziekenhuizen en 

banken wordt hierdoor bevorderd, is de gedachte. Bovendien zou de burger 

zich veiliger gaan voelen door al die camera's.  

 

Ondanks de enorme vlucht die camera's in de afgelopen jaren hebben 

genomen, heerst er nog veel onduidelijkheid over de maatregel. Mogen 

particulieren bijvoorbeeld de straat filmen en hoe regel je als overheid dat je de 

beschikking krijgt over beelden van particulieren? 

 

In de praktijk is het succes van cameratoezicht niet zozeer afhankelijk van de 

techniek en de kwaliteit van de beelden, maar veel meer nog van de 

organisatie achter de schermen.  

 

Cameratoezicht is mensenwerk en de manier waarop een project wordt 

georganiseerd en ingericht, bepaalt het succes ervan. Hoe organiseer je een 

cameraproject, welke stappen moeten daarvoor worden gezet en wat is de rol 

van gemeente, politie, de burger en het bedrijfsleven hierin? 

 

Cameratoezicht en camerabewaking (CTCB) 
 

Het naadje van de kous weten? 

Het opleidingsinstituut van de Kernel Groep, het 

Beccaria Instituut verzorgt in 

nauwe samenwerking met 

docenten van DSP-groep, een 

onderzoeks- en adviesbureau dat 

ruim tien jaar ervaring heeft met 

de begeleiding van 

cameraprojecten, een workshop 

over de organisatie van cameratoezicht en 

camerabewaking.  

 

Na het volgen van deze workshop beschikt u over 

actuele kennis en inzichten in de (on)mogelijkheden 

van cameratoezicht en camerabewaking en de 

organisatie van camera projecten. 

 

Opzet van de opleiding 

Aan de hand van wetenschappelijke kennis en 

inzichten in cameratoezicht en camerabewaking, 

aangevuld met kennis uit de praktijk, worden de 

volgende onderwerpen behandeld:  

 

 

 

� de wetgeving rond cameratoezicht en 

camerabewaking: welke wettelijke regels gelden 

er, welke eisen worden er gesteld aan  

cameratoezicht en camerabewaking en welk 

wettelijke regime geldt in welke situatie?  

� de effecten van cameratoezicht- en 

camerabewaking: tegen welke vormen van 

criminaliteit en overlast zijn camera's effectief? 

� Verhogen of verlagen camera's nou het gevoel 

van veiligheid? Hoe meet je dat eigenlijk?  

� Hoe moeten camera's worden ingezet en welke 

eisen worden daarvoor gesteld aan mijn 

organisatie en die van mijn partners? 

 

Daarnaast krijgt u handvatten en ideeën voor het 

opstellen van een plan van aanpak aangereikt:  

� op welke manier wordt een probleemanalyse 

uitgevoerd, wat is de rol van camera's bij de 

aanpak van deze problemen  

� hoe worden meetbare doelstellingen 

geformuleerd  

� wat zijn de taken en verantwoordelijkheden van 

alle betrokken partijen en hoe wordt de 

projectorganisatie vormgegeven?  

“We hebben heel wat te 
danken aan Thomas Edison. 
Als hij de elektriciteit niet 
had uitgevonden zouden we 
nu met een kaars T.V. 
moeten kijken.” 

 

“Ze hebben nu al video's 
die 's nachts opnemen en 
's nachts automatisch wat 
je hebt opgenomen 
afdraaien, zodat je niet 
eens meer hoeft te 
kijken.” 
 

Beide citaten zijn van Wiet van 

Broeckhoven, Belgisch politicus 

ard Winnaar 2011 
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U kunt meteen met het geleerde aan de slag! 

 

Vanzelfsprekend geven de docenten u tips en wijzen 

zijn u op valkuilen:  

� wat zijn de belangrijkste lessen en valkuilen bij 

cameratoezicht- en camerabewaking?  

� Wat zijn belangrijke randvoorwaarden en hoe 

vermijd ik achteraf teleurstellingen? 

 

Praktijkgericht 

De praktijk van de deelnemers en de docenten heeft 

een centrale plek binnen het programma. De continue 

wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in 

de praktijk wordt met behulp van de aanwezige 

deskundigen direct aangepakt.  

 

Doelgroep 

De workshop Cameratoezicht en camerabewaking 

[CTCB] is bedoeld voor iedereen die zich beleidsmatig 

bezighoudt met (aspecten van) veiligheid in de 

publieke en/of private sfeer:  

� ambtenaren van de rijksoverheid en de 

provinciale en lokale overheden, werkzaam op het 

gebied van openbare orde en veiligheid 

� politiefunctionarissen 

� security - en safety managers/- experts/-

consultants 

� inspecteur gevaarlijke stoffen 

� toezichthouders en handhavers 

� etc. 

Uw opleiders 

De workshop Cameratoezicht en camerabewaking 

[CTCB] wordt gegeven dóór professionals. Dit 

succesvol concept staat er borg voor, dat deze 

opleiding niet slechts theorie bevat, maar ook en in 

belangrijke mate praktisch toepasbaar is. Om dit 

mogelijk te maken, zijn alle docenten nog dagelijks in 

de praktijk actief.  

 

Praktische informatie 

� Duur: 1 werkdag. Lestijden: 08:30 – 16:45 uur. 

� Investering: € 559 exclusief 19% BTW. Dit is 

inclusief studiemateriaal en verzorging. 

� Wanneer u de workshop heeft afgerond, ontvangt 

u een Certificaat van Deelname. 

� De opleiding start met een minimum aantal 

deelnemers van 7; het maximaal aantal is 16. 

� Het Beccaria Instituut werkt met een 

opleidingsplaatsreserveringssysteem. De 

workshop gaat van start op het moment, dat het 

minimale aantal deelnemers zich hebben 

ingeschreven. Daardoor bent u altijd verzekerd 

dat de opleiding of cursus waarvoor u interesse heeft, 

doorgaat. En om uw agenda te kunnen managen, krijgt 

u drie tot vier weken van te voren bericht over de 

exacte datum. 

 

De opleiding staat onder leiding van  

dhr. H. Neddermeijer van het Beccaria Instituut en 

dhr. P. Hulshof van de DSP-groep. 

 

Inschrijven 

U kunt een inschrijfformulier downloaden op  

www.beccaria-factsheets.nl of deze telefonisch 

aanvragen via 087-87 41 806.  

 

U kunt zich vervolgens inschrijven door dit formulier 

ingevuld op te sturen naar het Beccaria Instituut.  

 

Kernel Groep B.V. 

Beccaria Instituut 

Secretariaat Opleidingen 

Postbus 357 

2740 AJ Waddinxveen 

 

In-company 

Wanneer een aantal medewerkers van hetzelfde 

bedrijf c.q. organisatie dezelfde cursus wil of moet 

volgen is in-company training - mede uit praktisch 

oogpunt - dé oplossing.  

 

Het opleidingsprogramma wordt in overleg met de 

aanvrager vastgesteld, waardoor maatwerk en een 

zeer hoge mate van betrokkenheid bij de cursisten 

wordt gegarandeerd.  

 

Wilt u uw medewerkers binnen uw bedrijf of 

organisatie, of juist daarbuiten, de opleiding laten 

volgen en heeft u of uw bedrijf of organisatie 

specifieke wensen, informeert u dan eens naar de 

mogelijkheden.  

 

Contact 

Voor vragen kunt u direct contact opnemen met de 

programmaleiding:  

 

- de heer Henk Neddermeijer,  

Telefoon: 087-8741806  

E-Mail: h.neddermeijer@kernel-groep.nl 

 of 

- de heer Paul Hulshof,  

Telefoon: 06 – 24 861 760 

E-Mail: phulshof@dsp-groep.nl 

of stuur ons een bericht via info@beccaria.nl
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Het Beccaria Instituut 
Even voorstellen 

Het Beccaria Instituut bestaat sinds 1999 en heeft 

zich in de periode tot nu toe bewezen als hét 

platform voor middelbaar en hoger onderwijs op het 

gebied van vrede, recht en veiligheid in Nederland.  

 

Het instituut maakt organisatorisch deel uit van de 

Kernel Groep in Waddinxveen. Het Beccaria Instituut 

beschikt over een eigen state-of-the-art opleidings-

locatie, gevestigd op Noordkade 64 C te 

Waddinxveen (circa 15 minuten lopen vanaf station  

NS; ruime en gratis parkeergelegenheid).  

 

Opleidingen 

Het Beccaria Instituut verzorgt opleidingen op 

mbo(+)-, hbo-, post hbo- en wo-niveau op onder 

andere de volgende gebieden: 

� criminologie en toegepaste forensische 

wetenschap; 

� sociale veiligheid; 

� Crime Prevention Through Environmental Design 

(CPTED); 

� intelligence en profiling; 

� safety en security / veiligheid en beveiliging; 

� vergunningverlening, toezicht en handhaving. 

Daarnaast is het Beccaria Instituut in staat om snel 

en adequaat maatwerk te leveren en in-company 

opleidingen te ontwikkelen en te verzorgen. 

 

Samenwerking  

Het Beccaria Instituut werkt samen met een aantal 

hogescholen, universiteiten en andere organisaties 

en instituten in binnen- en buitenland. Zij draagt bij 

aan, of verzorgt de gehele opleiding van betreffende 

hogeschool, universiteit, organisatie of instituut.  

 

Tevredenheid 

Het Beccaria Instituut scoort uitstekend bij 

deelnemers. Zowel als het gaat om de opleiders – 

stuk voor stuk mensen uit de praktijk die weten waar 

ze het over hebben – alsook om de programma’s.  

 

De docenten staan borg voor een grote mate van 

interactie met de studenten of deelnemers. 

 

Daar waar dat meerwaarde oplevert, zijn opleidingen 

gecertificeerd en worden examens door een 

onafhankelijk examenbureau afgenomen. Een 

garantie voor de kwaliteit van de opleidingen én een 

erkenning van de waarde van diploma’s! 

 

 

Graag begroet ik u op de opleiding Informatiegestuurd Toezicht en Handhaven of op één van 

onze ander opleidingen. Velen gingen u uiterst tevreden in de afgelopen jaren voor.  

Ir. H. Gonda Neddermeijer MSc MScMC  

Algemeen directeur Kernel Groep B.V. 

 

 

 

 

Maatschappelijk verantwoord ondernemen 

Het Beccaria Instituut werkt op basis van de uitgangspunten van maatschappelijk 

verantwoord ondernemen
1
. Met haar milieuzorgbeleid en haar 

milieuzorgmanagementplan draagt zij haar steentje bij aan milieubeheer.  

 

Op grond van dit beleid en plan wordt informatie in principe niet in gedrukte vorm, maar bij voorkeur elektronisch 

aangeboden. Dit is ook van toepassing op opleidings- c.q. cursusmateriaal, dat zich hiervoor leent. Volledige CO2-

compensatie van haar activiteiten wordt in samenwerking met Trees for Travel gerealiseerd. 

                                                           
1
 Maatschappelijk verantwoord ondernemen betekent dat het Beccaria Instituut naast het streven naar winst (profit) ook rekening houdt met 

het effect van onze activiteiten op het milieu (planet) en dat we oog hebben voor menselijke aspecten binnen en buiten het bedrijf (people). Het 

gaat er om een balans te vinden tussen people, planet en profit. Steeds vaker blijkt dat die balans leidt tot betere resultaten voor zowel ons 

instituut als de samenleving (vrij naar: www.MVO Nederland.nl). 


