
 

 

 

 

Nederlandse Vereniging voor Criminologie 

Congres 2022 

Het jaarlijkse congres van de Nederlandse Vereniging voor Criminologie vindt plaats op 
donderdag 16 en vrijdag 17 juni 2022. Na twee succesvolle digitale congressen, hopen we om 
weer een fysiek congres in het Kamerlingh Onnes Gebouw in Leiden te organiseren. Dit jaar 
willen we aandacht richten op het thema: 

Criminologie en de planeet: Ter land, ter zee en in de lucht 

De toekomst van de planeet staat op het spel. Het klimaat verandert, biodiversiteit gaat achteruit 
en het land, de zee en de lucht raken steeds meer vervuild. Wetenschappers uit verscheidene 
disciplines richten zich tot de grote problemen waarmee de planeet, en daarmee ook de mensheid, 
wordt geconfronteerd.	Ondanks de urgentie waar klimaatwetenschappers op aandringen, en het 
toenemende aantal protestbewegingen, zijn er nog steeds groepen die de wetenschap ontkennen 
of actie belemmeren.	Dit terwijl steeds meer organisaties staten en bedrijven voor de rechter 
slepen om maatregelen te eisen tegen de opwarming van de aarde. Tijdens het congres willen we 
de aandacht richten op de rol van de criminologie in de opgaven waarvoor we ons de komende 
decennia gesteld zien.  
 
Bij het thema criminologie en de planeet staan uiteenlopende discussies en vragen centraal, zoals: 
Wat zijn de filosofische en ethische argumenten om beschadiging van het ecosysteem, van 
rivieren tot dieren, strafbaar te stellen? Zouden andere dan menselijke dieren en planten dezelfde 
rechten moeten krijgen als mensen om hen te beschermen tegen onrecht? Is het effectief om 
ecocide via het strafrecht aan te pakken? Wat zijn de drijfveren van partijen die verantwoordelijk 
zijn voor klimaatverandering, en hoe kunnen we de planeet beschermen? Welke bijdrage kan de 
criminologie hieraan leveren? Maar ook onderwerpen zoals illegale handel in dieren, vervuiling 
en organisatiecriminaliteit, en state corporate crime komen aanbod. 
 
In een aantal plenaire sessies zullen vooraanstaande wetenschappers uit verschillende 
vakgebieden met criminologen een discussie rondom het thema Criminologie en de planeet 
aangaan. Daarnaast is er tijdens het congres traditiegetrouw volop ruimte voor panelsessies waarin 
sprekers hun onderzoeksbevindingen over en praktijkervaringen met diverse criminologische 
thema’s presenteren en bediscussiëren. 

  



Indienen bijdrage(n) voor NVC-congres 2022 
 
We nodigen u van harte uit om een voorstel in te dienen voor een bijdrage aan één van de parallelsessies 
op het congres. Hieronder wordt beschreven op welke manieren u een bijdrage kunt leveren. U kunt uw 
voorstel voor een bijdrage indienen via het platform op www.nvccongres.nl. Voorstellen kunnen worden 
ingediend tot en met donderdag 14 april 2022.  
 
Let op: Sprekers worden verwacht fysiek te presenteren op het congres! 
 
Optie 1: Reguliere presentatie 
U geeft een presentatie van ongeveer 12 minuten, afhankelijk van het uiteindelijke aantal sprekers in de 
panelsessie. Deze presentatie gaat over uw onderzoek (wetenschappelijke presentatie) of over een bepaald 
onderwerp binnen uw werkzaamheden als professional uit de praktijk of beleid (praktijkpresentatie).  
 

• Wetenschappelijke presentatie 
Uw voorstel voor het te presenteren onderzoek dient voorzien te zijn van een titel en een 
gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een Engelstalige presentatie) van 
maximaal 250 woorden, met (indien relevant) de volgende kopjes: 
- Achtergrond en doel 
- Methode: data en analyses 
- Resultaten en conclusie 

• Praktijkpresentatie 
Uw voorstel voor het te presenteren project of de praktijkervaring dient voorzien te zijn van een 
titel en een gestructureerde samenvatting in het Nederlands (Engels bij een Engelstalige 
presentatie) van maximaal 250 woorden, met (indien relevant) de volgende kopjes: 
- Achtergrond en doel 
- Praktijk: beschrijving van project en/of ervaring 
- Conclusie 

 
Optie 2: Pecha Kucha presentatie 
U houdt een ‘Pecha Kucha’ presentatie, die bestaat uit een diavoorstelling van 20 afbeeldingen die elk 
automatisch 20 seconden worden getoond en daarmee precies 6 minuten en 40 seconden duurt. De 
presentator praat het publiek door de beelden heen. Zie voor meer informatie over een ‘Pecha Kucha’ 
presentatie: http://www.pechakucha.org/. Voor het voorstel gelden dezelfde richtlijnen als bij de reguliere 
presentaties.  
 
Optie 3: Themasessie 
Wij verwelkomen themasessies ten zeerste. In dat geval is een coherente sessie verzekerd. U wordt 
verzocht de samenvattingen behorend bij deze themasessie individueel in te dienen, d.w.z. elke presentator 
dient een gestructureerde samenvatting van hun presentatie in, voorzien van een titel en van maximaal 250 
woorden. Zorg daarbij dat vooraf aan het indienen de naam van de themasessie goed is afgestemd.  
Daarnaast wordt de organisator van de sessie gevraagd te mailen naar de inhoudelijk 
programmacoördinator Jessica Hill (e-mail: j.m.hill@vu.nl) met de titel van de themasessie en de 
presentaties in de bedoelde volgorde. Een themasessie dient te bestaan uit vier tot vijf presentaties.  
 
Optie 4: Roundtable sessie 
Het is ook mogelijk om een ‘roundtable’ sessie in te dienen. In een ‘roundtable’ sessie worden geen 
presentaties gehouden, maar gaan vier tot zes deelnemers (bij voorkeur een mix van wetenschappers, 
professionals uit de praktijk en beleid) met elkaar in debat over een bepaald onderwerp. De organisator 
van de ‘roundtable’ sessie dient deze sessie als geheel in (inclusief titel, een toelichting/samenvatting van 
maximaal 250 woorden en de namen en werkgevers van de deelnemers). Tijdens de sessie wordt het 
thema besproken door de deelnemers, maar uiteraard zijn andere congres-bezoekers van harte welkom om 
aan de discussie deel te nemen.  
 
  



Selectie van bijdragen 
Mogelijk kunnen niet alle ingediende voorstellen worden geaccepteerd. Onderwerp, volledigheid en 
kwaliteit van de samenvatting zijn hierin bepalend. Uiterlijk eind april zal contact worden opgenomen met 
iedereen die een voorstel heeft ingediend. 
 
Thema’s 
Bij het indienen van uw voorstel op de website wordt u gevraagd deze in te delen in één van de 
onderstaande thema’s.  
Biosociale criminologie Levensloopcriminologie 
Corona pandemie Methoden en technieken van criminologisch onderzoek 
Culturele criminologie Migratie en criminaliteit 
Cybercrime Ondermijning en georganiseerde misdaad 
Detentie Opsporing en vervolging 
Drugs criminaliteit Organisatiecriminaliteit 
Empirical Legal Studies Preventie van criminaliteit 
Financiële criminaliteit Publieke opinie omtrent veiligheid 
Gender en criminaliteit Radicalisering en terrorisme 
Forensisch onderzoek Rechtspraak en straffen 
Groene criminologie Ruimtelijke spreiding van criminaliteit 
Historische criminologie Victimologie 
Jeugd en criminaliteit Theoretische criminologie 
Justitiële interventies Overige thema’s 

Inschrijven voor NVC-congres 

Inschrijven voor het congres kan tot en met 31 mei 2022. De optie om in te schrijven komt later beschikbaar 
dan de mogelijkheid om een bijdrage in te dienen. Zodra de mogelijkheid om in te schrijven openstaat 
wordt dit via www.nvccongres.nl gecommuniceerd. Als u een bijdrage heeft ingediend dan ontvangt u 
(zodra inschrijven openstaat) een uitnodiging om u in te schrijven. Hieronder vindt u de tarieven voor 
deelname aan het NVC-congres. Bent u lid van de NVC, dan is inschrijving van het congres voordeliger. 
Wilt u alsnog lid worden van de NVC? Dan kan via www.criminologie.nl (regulier € 30 per jaar, AIO € 
20 per jaar en student € 10 euro per jaar). 

Inschrijftarieven voor NVC congres 2022: 

 Regulier AIO Student 

NVC-leden € 130 € 110 € 40 

Niet-leden € 200 € 150 € 80 

 
Indieners van een voorstel en sessievoorzitters en -organisatoren worden niet vrijgesteld van inschrijving 
en betaling. De prijs is inclusief lunches, drankjes, een borrel en buffet na de eerste congresdag en een 
borrel na de tweede congresdag. Bij annulering na 31 mei geldt geen restitutie van inschrijfgeld; wel kan 
een vervanger worden gezocht. Bij annulering tot en met 31 mei geldt 20 euro administratiekosten. 

Voor mensen die zich hebben ingeschreven wordt het mogelijk om het congres online te volgen. Online 
presenteren is echter niet mogelijk.  

Voor inlichtingen over inschrijving en betaling kunt u vanaf het moment dat inschrijven openstaat 
terecht bij Mirella Imthorn van het evenementbureau Leiden (e-mail: mmh.imthorn@bb.leidenuniv.nl; 
telefoonnummer: 071 527 3135). Voor inhoudelijke vragen kunt u zich richten tot de inhoudelijke 
programmacoördinator van het congres, Jessica Hill (e-mail: j.m.hill@vu.nl).  
  



Lidmaatschap NVC 

De Nederlandse Vereniging voor Criminologie vertegenwoordigt het brede criminologische werkveld – 
zowel criminologen binnen de wetenschap als criminologen in de praktijk als studenten – en biedt een 
platform om contact met elkaar te leggen. De NVC organiseert jaarlijks het criminologiecongres in 
Nederland en informeert haar leden via de nieuwsbrief De Criminoloog en via de website 
(www.criminologie.nl) over ontwikkelingen in de Nederlandse Criminologie. Samen met haar divisies 
organiseert NVC meerdere keren per jaar een studiemiddag waarin gevarieerde criminologische 
onderwerpen centraal staan. Daarnaast ontvangt u als NVC-lid bij Boom Criminologie een korting op een 
abonnement op Tijdschrift voor Criminologie en Tijdschrift over Cultuur en Criminaliteit. Als u als NVC-
lid een abonnement wilt nemen op een van bovengenoemde tijdschriften, kunt u mailen naar 
klantenservice@boomdenhaag.nl.  

 


