
 
 

Nederlandse Vereniging voor Criminologie 
congres 2016 

 
Het jaarlijkse congres van de NVC vindt plaats op 9 en 10 juni, wederom in het  
Kamerlingh Onnes Gebouw te Leiden. Dit jaar willen we de aandacht richten op 
criminaliteit en veiligheid vanuit Europees perspectief met het thema: 
 

Crossing borders  
Migratie, terrorisme en grensoverschrijdende criminaliteit  

 
Het huidige vluchtelingenvraagstuk raakt op uiteenlopende manieren de samenleving in 
Nederland en Europa en heeft ook gevolgen voor de criminaliteit, veiligheid en openbare 
orde. Mede ingegeven door actuele ontwikkelingen, kijken we tijdens dit congres naar 
grensoverschrijdende problemen en de maatschappelijke reacties daarop. Drie befaamde 
sprekers van eigen bodem hebben we bereid gevonden om het thema vanuit hun 
specifieke invalshoek te belichten. Prof. Dr. Joanne van der Leun (Universiteit Leiden) zal 
ingaan op migratie, veiligheid en criminaliteit. Prof. Dr. Cyrille Fijnaut (Universiteit 
Tilburg/ Universiteit Gent) zal stilstaan bij grensoverschrijdende misdaad en de aanpak 
daarvan in Europees verband. Tot slot zal een derde spreker de aandacht richten op 
terrorisme (bij het uitgaan van deze Call for papers is deze spreker nog niet bevestigd).  
Daarnaast is er tijdens het congres volop ruimte voor panelsessies waarin sprekers hun 
onderzoeksbevindingen presenteren en ook andere criminologische thema’s aan de orde 
kunnen komen.  
  

Call for papers 
 
We nodigen u hierbij van harte uit een voorstel voor een te presenteren paper in te 
dienen. Parallelsessies duren anderhalf uur en per sessie worden drie of vier papers 
gepresenteerd en besproken. U kunt zich aanmelden voor presentatie van een paper via 
de website van de NVC (www.criminologie.nl). Op de website wordt u gevraagd aan 
te geven onder welk thema uw paper valt. Voorstellen kunnen worden ingediend tot en 
met 4 april 2016. 
 
Uw voorstel dient voorzien te zijn van: 
Een titel en een gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een 
Engelstalige presentatie) van maximaal 250 woorden, met de volgende kopjes: 
 - Achtergrond 
 - Doel 
 - Methode 
 - Resultaten 
 - Conclusies 
Vergeet niet voor- en achternaam en correspondentieadres te vermelden. 
 
BELANGRIJK: Het blijkt elk jaar wegens de uiteenlopende onderwerpen lastig om van 
alle sessies een coherent geheel te maken. We vragen de deelnemers met klem om zelf 
andere sprekers te benaderen en zelf een sessie te organiseren en in te dienen. 
Dergelijke thematische sessies worden doorgaans goed bezocht.  
Ook dit jaar kunnen Engelstalige sessies worden ingediend. Bovendien is er net als 
vorig jaar de mogelijkheid om een ‘Pecha Kucha’ presentatie te houden, u kunt dit als 
optie aanklikken bij de inschrijving. Zie voor meer informatie en tips: 
https://mwortel1.wordpress.com/hoe/ en http://www.pechakucha.org/.  

http://www.criminologie.nl/�
https://mwortel1.wordpress.com/hoe/�
http://www.pechakucha.org/�


Selectie 
Mogelijk kunnen niet alle ingediende papers worden gehonoreerd. Onderwerp, 
volledigheid en kwaliteit van de samenvatting en rijpheid van het onderzoek zijn hierin 
bepalend.  
 
Inschrijving 
Inschrijven kan via de website van de NVC (www.criminologie.nl). Iedereen, ook de 
indieners van een voorstel voor een paper, dient zich via deze website in te schrijven. 
 
Hieronder vindt u de tarieven voor deelname aan het NVC-congres. Bij inschrijving 
voor 9 mei geldt een ‘early bird’ korting van 20 euro. Bent u lid bent van de NVC (zie 
www.criminologie.nl)? Dan is inschrijving voor het congres voordeliger. 
 
Inschrijftarieven voor NVC congres 2016  
 Inschrijving voor 9 mei Inschrijving vanaf 9 mei 
NVC-leden 130,- 150,- 
Niet-leden 200,- 220,- 
AIO’s 90,- 110,- 
Studenten geen NVC-lid 60,- 80,- 
Studenten wel NVC-lid 20,- 40,- 
 
Indieners van papers en sessiecoördinatoren worden niet vrijgesteld van betaling. De 
prijs is inclusief lunches, drankjes, buffet en feest na de eerste congresdag. Het is niet 
mogelijk om voor één dag in te schrijven. Bij annulering na 27 mei: geen restitutie van 
inschrijfgeld; wel kan een vervanger worden gezocht. Annulering tot 27 mei: 20 euro 
administratiekosten. 
 
Voor inlichtingen over registratie en betaling kunt u contact opnemen met het congres-
organisatiebureau Keynote (e-mail: nvccongres@keynote.nl). Voor inhoudelijke 
vragen kunt u zich richten tot de inhoudelijke programmacoördinator, Barbra van Gestel 
(b.van.gestel@minvenj.nl). Voor actuele informatie over het congres kunt u terecht op 
de website van de NVC  
 
Mogelijke thema’s gerelateerd aan het congresthema: 

- Migratie en criminaliteit  
- Terrorisme (en de maatschappelijke reacties daarop)  
- Radicalisering 
- Transnationale georganiseerde criminaliteit  
- Opsporing en vervolging in Europees verband  
- Groene criminologie 

 
Andere thema’s (in alfabetische volgorde): 
Biosociale criminologie Methoden en technieken van criminologisch onderzoek 
Culturele criminologie Opsporing en vervolging 
Cybercrime Organisatiecriminaliteit 
Detentie Preventie van criminaliteit 
Effecten van justitiële interventies Publieke opinie omtrent veiligheid 
Financiële criminaliteit Rechtspraak en straffen 
Forensisch onderzoek Ruimtelijke spreiding van criminaliteit 
Historische criminologie Slachtofferschap 
Jeugd en criminaliteit Theoretische criminologie 
Levensloop criminologie Overige thema’s 
  
 
Voor actuele informatie over het congres kunt u terecht op de website van de NVC. 
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