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Programma NVK Congres 23 juni 2006

9.00

9.30
Openingslezing door Godfried Engbersen (EUR)

10.30

10.50 Eerste blok sessies
1 Publieke opinie op criminaliteit en straf:democratisering
2 Organisatiecriminaliteit en witteboordecriminaliteit
3 Preventie van criminaliteit
4 Theoretische criminologie
5 Ontwikkeling en verloop van criminele carrières
6 Migratie en criminaliteit
7 Nederlandse politie
8 Ruimtelijke spreiding van criminaliteit
9 Methoden en technieken: databronnen en hun (on)mogelijkheden

12.20

13.30
10 Slachtoffers van criminaliteit
11 Opsporing en vervolging
12 Zedendelicten en -delinquenten
13 Sociale ontwikkeling en criminaliteit
14 Adolescenten en ontwikkeling van antisociaal gedrag
15 Drugs en criminaliteit
16 Criminaliteitsbeleid en onderzoek I
17 Publieke opinie op criminaliteit en straf:media en communicatie
18 Methoden en technieken van criminologisch onderzoek: analysemethoden

15.00

15.30
19 Georganiseerde criminaliteit
20 Internet en onderzoek naar criminaliteit
21 Straffen en maatregelen
22 Leeftijdsgenoten en criminaliteit
23 Criminaliteitsbeleid en onderzoek II
24 Recidivemetingen
25 Methoden en technieken: betrouwbaarheid en validiteit van meetinstrumenten
26 Forensische psychiatrie
27 Publieke opinie op criminaliteit en straf:attitudes en perceptie

17.00

Uitreiking de NVK-Willem Nagelprijs 2003-2005

Koffie/thee

Derde blok sessies

Borrel
Uitreiking de NVK-scriptieprijs 2003-2005

Koffie/thee

Lunch
Posterpresentaties in de kantine

Tweede blok sessies

Ontvangst  met koffie/thee

Opening door Martin Moerings (voorzitter NVK)

"A Room with a View: Internationale migratie en criminaliteit"



Op 23 juni 2006 zal de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) haar 
jaarlijks congres organiseren. Het congres is bestemd voor iedereen die 
geïnteresseerd is in criminologische vraagstukken en vindt plaats in het Kamerlingh 
Onnes gebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universteit Leiden. Net 
als in de afgelopen drie jaar is gekozen voor een ‘marktdag’ waar veel ruimte is voor 
het uitwisselen van recente onderzoeksresultaten en discussie. In thematische 
sessies worden papers gepresenteerd. Tijdens de lunch zullen posterpresentaties 
worden gegeven door studenten die het vak onderzoeksvaardigheden hebben 
gevolgd bij de bachelorvariant van de studie criminologie.  
 
NVK scriptieprijs en NVK Willem Nagelprijs 2003-2005 
Dit jaar zullen opnieuw prijzen worden uitgereikt voor de beste scriptie en het beste 
boek op het terrein van Nederlandstalig criminologisch onderzoek in de periode 
2003-2005. 
 
Kosten voor deelname 
De prijs voor deelname aan het NVK-congres bedraagt bij inschrijving voor 1 mei 
2006 € 90 voor leden van de NVK. Voor niet-leden bedragen de congreskosten € 
110. Aio’s betalen € 60 en studenten € 30. Bij inschrijving na 1 mei zijn de kosten 
voor NVK-leden € 110, voor niet-leden € 130, Aio’s € 80 en student € 50. Helaas 
kunnen wij geen deelnemers (indieners van papers, coördinatoren of bezoekers) 
vrijstellen van betaling van deelname. 
 
Inschrijving 
Informatie over het congres kunt u vinden op de website van de NVK 
(www.criminologie.nl). Inschrijven kan via https://keynote.nl/nvk/2006/start.php. U 
kunt hierop ook aangeven welke sessies u wilt bijwonen. Indien u geen toegang heeft 
tot internet, kunt u een inschrijfformulier en sessieoverzicht aanvragen bij keynote. 
 
Inschrijf en annuleringsvoorwaarden 
Bij de inschrijving voor het congres gelden de volgende inschrijf- en 
annuleringsvoorwaarden: 

1. Bij het inschrijfgeld is inbegrepen: koffie/thee, lunch, borrel en het 
programmaboek met de abstracts van de papers. 

2. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk tot 2 juni 2006: hiervoor wordt u € 10,- 
in rekening gebracht. Na 2 juni is annulering niet meer mogelijk, u kunt wel 
een vervanger sturen. Dit dient u voorafgaand te melden bij keynote. 

3. Wanneer na 9 juni 2006 uw betaling nog niet is ontvangen, krijgt u een 
betalingsherinnering voor het verschuldigde bedrag + administratiekosten van 
€ 10,- 

http://www.criminologie.nl/
https://keynote.nl/nvk/2006/start.php


Inlichtingen 
 
Organisatorische inlichtingen 
Keynote /  NVK 
Postbus 1048 
1200 BA Hilversum 
Email: nvk@keynote.nl
Telefoon: 035-642 22 77 
 
Inhoudelijke inlichtingen 
André van der Laan 
Algemeen programmacoordinator 
Email: a.m.van.der.laan@minjus.nl 
 
 
Locatie Congres 
 
Kamerlingh Onnes Gebouw 
Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
Universiteit Leiden 
Steenschuur 25 
Leiden 
 
http://www.law.leidenuniv.nl/bezoekersgids/adresenbereikbaarheid.jsp
 
 
Actuele informatie  
 
www.criminologie.nl
 

mailto:nvk@keynote.nl
http://www.law.leidenuniv.nl/bezoekersgids/adresenbereikbaarheid.jsp
http://www.criminologie.nl/

	Aankondiging 
	 
	  
	 
	 
	 
	Congres 
	23 juni 2006 
	 
	 
	De Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) organiseert op vrijdag 23 juni een congres in het Kamerlingh Onnes gebouw van de Unversiteit Leiden 
	 
	Met openingslezing door prof. Godfried Engbersen 
	 
	& 
	 
	Uitreiking van de 
	 
	NVK Scriptieprijs 
	NVK - Willem Nagel boekenprijs 
	  
	 
	  Op 23 juni 2006 zal de Nederlandse Vereniging voor Kriminologie (NVK) haar jaarlijks congres organiseren. Het congres is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in criminologische vraagstukken en vindt plaats in het Kamerlingh Onnes gebouw van de faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universteit Leiden. Net als in de afgelopen drie jaar is gekozen voor een ‘marktdag’ waar veel ruimte is voor het uitwisselen van recente onderzoeksresultaten en discussie. In thematische sessies worden papers gepresenteerd. Tijdens de lunch zullen posterpresentaties worden gegeven door studenten die het vak onderzoeksvaardigheden hebben gevolgd bij de bachelorvariant van de studie criminologie.  
	 
	NVK scriptieprijs en NVK Willem Nagelprijs 2003-2005 
	Dit jaar zullen opnieuw prijzen worden uitgereikt voor de beste scriptie en het beste boek op het terrein van Nederlandstalig criminologisch onderzoek in de periode 2003-2005. 
	 
	Kosten voor deelname 
	De prijs voor deelname aan het NVK-congres bedraagt bij inschrijving voor 1 mei 2006 € 90 voor leden van de NVK. Voor niet-leden bedragen de congreskosten € 110. Aio’s betalen € 60 en studenten € 30. Bij inschrijving na 1 mei zijn de kosten voor NVK-leden € 110, voor niet-leden € 130, Aio’s € 80 en student € 50. Helaas kunnen wij geen deelnemers (indieners van papers, coördinatoren of bezoekers) vrijstellen van betaling van deelname. 
	 
	Inschrijving 
	Informatie over het congres kunt u vinden op de website van de NVK (www.criminologie.nl). Inschrijven kan via https://keynote.nl/nvk/2006/start.php. U kunt hierop ook aangeven welke sessies u wilt bijwonen. Indien u geen toegang heeft tot internet, kunt u een inschrijfformulier en sessieoverzicht aanvragen bij keynote. 
	 
	Inschrijf en annuleringsvoorwaarden 
	Bij de inschrijving voor het congres gelden de volgende inschrijf- en annuleringsvoorwaarden: 
	1. Bij het inschrijfgeld is inbegrepen: koffie/thee, lunch, borrel en het programmaboek met de abstracts van de papers. 
	2. Annulering is alleen schriftelijk mogelijk tot 2 juni 2006: hiervoor wordt u € 10,- in rekening gebracht. Na 2 juni is annulering niet meer mogelijk, u kunt wel een vervanger sturen. Dit dient u voorafgaand te melden bij keynote. 
	3. Wanneer na 9 juni 2006 uw betaling nog niet is ontvangen, krijgt u een betalingsherinnering voor het verschuldigde bedrag + administratiekosten van € 10,- 
	 Inlichtingen 
	 
	Organisatorische inlichtingen 
	Keynote /  NVK 
	Postbus 1048 
	1200 BA Hilversum 
	Email: nvk@keynote.nl 
	Telefoon: 035-642 22 77 
	 
	Inhoudelijke inlichtingen 
	André van der Laan 
	Algemeen programmacoordinator 
	Email: a.m.van.der.laan@minjus.nl 
	 
	 
	Locatie Congres 
	 
	Kamerlingh Onnes Gebouw 
	Faculteit der Rechtsgeleerdheid 
	Universiteit Leiden 
	Steenschuur 25 
	Leiden 
	 
	http://www.law.leidenuniv.nl/bezoekersgids/adresenbereikbaarheid.jsp 
	 
	 
	Actuele informatie  
	 
	www.criminologie.nl 

