CRIMEN CAREER DAY
10 MAART 2021

VERLOOP VAN DE AVOND
19.30 Plenaire gedeelte
Om de avond te beginnen wordt u verwelkomd door Jens Vandebroek,
Alumniverantwoordelijke en Werkrelaties van de studentenkring Crimen. Hij zal de avond kort
inleiden en uitleg geven over de Vereniging van Afgestudeerde Leuvense Criminologen
(VALC). Ten slotte zal er een korte video afgespeeld worden waarin de diensten van het Student
Career Center zullen worden uitgelegd.

19.45 Panelgesprek
Na het plenaire gedeelte vindt een panelgesprek plaats. Een moderator stelt allereerst enkele
vragen aan onze zes alumni. Deze zes alumni worden op de volgende bladzijden voor u
opgesomd. Daarna is er tijd voor de vragen van de studenten, die op voorhand ingestuurd zijn.
Ook is er een mogelijkheid om op het moment zelf via de livestream vragen te stellen.

ALUMNI
De Crimen Career Day staat in het teken van zes alumni. Hier staan ze kort nog eens opgesomd.
Er is enige ruimte gelaten om interessante zaken bij te schrijven:
1. Miran Scheers, afdelingshoofd Preventie en Veiligheid stad Leuven

…………………………………………………………………………………...
2. Lena Boons, Onderwijsassistent onderzoekslijn criminologische diagnostiek en
gedragsinterventies

…………………………………………………………………………………...
3. Cleo Custers, Bemiddelaar Moderator, Forum voor herstelrecht en bemiddeling

…………………………………………………………………………………...
4. Kelly Feytens, ambtenaar Noodplanning stad Hasselt

…………………………………………………………………………………...
5. Walter Vranckx, Korpschef Politiezone Lubbeek

…………………………………………………………………………………...
6. Kris Van Limbergen, eigenaar Crime Control

…………………………………………………………………………………...

VRAGEN VOOR HET PANELGESPREK
Via het online formulier konden jullie vragen insturen gericht op de alumni in het panel. Dit
hebben jullie massaal gedaan! Hieronder volgt de opsomming van alle vragen die zijn
binnengekomen. Noteer zeker ook nog extra vragen die bij je opkomen op voor het einde van
het panelgesprek.
Ingezonden vragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wat is uw motivatie voor de sector?
Hebt u nog opleidingen gevolgd en waren deze nuttig?
Wat is de meerwaarde van uw diploma Criminologische Wetenschappen?
Wat is voor jullie de grootste meerwaarde van het 'criminoloog-zijn'?
Waar ben je als eerste beginnen zoeken naar een job als criminoloog en welke tips heb je
daaromtrent?
Hoe lang heeft het geduurd vooraleer je een job vond in de sector criminologie?
Wanneer ben je begonnen zoeken naar een job? Want in je masterjaar is het zo druk.
Zijn er bepaalde vacature sites die jullie aanraden?
Aan Walter Vranckx: als je niet geslaagd bent op je politietesten, zijn er dan nog opties
voor een job bij de politie?
Waar is de meerwaarde van een criminoloog in je sector?
Als je een criminoloog zou willen aannemen, waar zou je dan naar kijken?
Wat is uw coolste werkervaring?
Wat hebt u geleerd tijdens uw opleiding die u nu nog gebruikt?
Hoe kon je de criminologische theorie toepassen in de praktijk?
Welke jobs kun je als criminoloog (optie criminologie) uitoefenen bij justitie?
Welke master geeft het meeste voordeel op de arbeidsmarkt?
Kom je rechtstreeks met slachtoffers, daders en/of naasten van slachtoffers en/of daders
in contact?
Welke motivatieaspecten slaan het meeste aan bij de werkgever?

Deze vragen wil ik zeker nog stellen:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

OPENINGSZINNEN NETWERKREPTIE
Normaliter is er tijdens de Crimen Career Day een netwerkreceptie waar de studenten volop
kunnen netwerken met de alumni. Door de huidige COVID-19 maatregelen mag deze helaas
niet doorgaan, maar deze openingszinnen en vragen kunnen altijd bijgehouden worden voor
netwerkrecepties in de toekomst.
Tijdens een netwerkreceptie kan je iedereen aanspreken waar jij mee wil praten of nog vragen
voor hebt. Tevens test en verbeter je jouw netwerkskills. Zeker met onze openingsvragen bij de
hand. Nog interessante zaken die je zeker eens wil bespreken? Noteer ze hieronder op de
pagina!
Voorbeeldvragen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hoe kom je in zo’n job terecht?
Wordt er in groep of individueel gewerkt?
Welke vereisten zijn er?
Hoe is de sfeer?
Wat zijn de belangrijkste taken?
Hoe kan ik me het best voorbereiden?
Wat voor persoon moet je zijn om in zo’n job te functioneren?
Hoe en wanneer kan ik best solliciteren?
Waar vind ik vacatures?
Moet ik een extra opleiding volgen?
Heb ik ervaring nodig om te kunnen starten?
Wat maakt deze job de moeite waard?
Wat zijn mogelijke valkuilen?
Hoe ziet een typische week eruit?
Zoeken jullie misschien nog iemand op dit moment?

Eigen vragen:
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………

WOORDJE VAN VALC
Beste student criminologie
Ooit komt het ervan, het moment dat je jouw diploma ‘Master in de Criminologische
Wetenschappen’ behaalt en dat je de Leuvense Universiteit en LINC niet vaarwel zegt, maar
tot ziens. Het behalen van een bachelor/masterdiploma is immers een begin, een start van een
hopelijk boeiende professionele carrière waarin de Alma Mater, de KU Leuven en in het
bijzonder LINC, een blijvende rol zullen spelen. Om de band tussen de afgestudeerde
criminologen met de KU Leuven en de opleiding Criminologische Wetenschappen te behouden
en te versterken werd destijds, in 1994, de Vereniging van Afgestudeerde Leuvense
Criminologen (VALC vzw) opgericht. VALC vzw is de officiële alumnivereniging voor
criminologen en is tevens aangesloten bij de overkoepelende alumnivereniging ‘Alumni
Lovanienses’ (zoals LOKO de overkoepelende kringorganisatie is van de verschillende
praesidia, waaronder Crimen).
“What’s in it for me?”: Het lidmaatschap van VALC kost 20€ per jaar (het eerste jaar nadat je
bent afgestudeerd is gratis) en je kan genieten van diverse voordelen, zoals gratis toegang tot
de universiteitsbibliotheken, korting voor diverse activiteiten, je krijgt de campuskrant, de
nieuwsbrief van KU Leuven Alumni opgestuurd, je wordt op de hoogte gehouden van vacatures
in het criminologisch werkveld, enz.
VALC organiseert jaarlijks een aantal activiteiten, zoals een bezoek aan een criminologisch
relevante organisatie/instelling, een alumnidag, lezingen, en binnenkort ook een ‘alumniprijs’
voor een verdienstelijk criminologisch project.
Minder tastbaar, maar ook nuttig, is dat je je netwerk via de vereniging kunt uitbouwen en
versterken; iets wat in jouw professioneel leven nog goed van pas zal komen. Bovendien biedt
VALC jou de gelegenheid om ex-studiegenoten op regelmatige tijdstippen nog eens te
ontmoeten.
Wil je meer weten over VALC, dan kan je terecht bij de Alumniverantwoordelijke en
Werkrelaties van Crimen, Jens Vandebroek, of bij Stijn Vivijs, coördinator van LINC en
secretaris van VALC.
Namens de vereniging en het bestuur wil ik je nog veel plezier en succes wensen in de komende
periode als student en hoop ik je na deze periode te kunnen ontmoeten als lid van de Vereniging
van Afgestudeerde Leuvense Criminologen, of wie weet zelfs als lid van onze Raad van Bestuur.
Met hartelijke groeten
Gunther Symons
Voorzitter VALC vzw
Raad van Bestuur VALC vzw: Gunther Symons (voorzitter), Kelly Feytens (ondervoorzitter),
Stijn Vivijs (secretaris), Miran Scheers (penningmeester), Ralf Bas, Sven Bollens, Stefaan
Pleysier, Jens Vandebroek, Jop Van der Auwera, Gilles van 't Hof en Stefan Vermesen
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Het Student Career Center biedt je intensieve begeleiding
in je zoektocht naar je eerste job en wanneer je
praktijkervaring wil opdoen naast je studie.
Ontdek meer op
www.kuleuven.be/studentcareercenter
Studentenvoorzieningen KU Leuven

In partnership with

MEERWAARDE VAN DE CRIMINOLOOG
Het onderwijsteam van Crimen heeft de vraag gekregen om een document op te stellen waarin
de meerwaarde van de criminoloog voor toekomstige werkgevers uiteengezet kan worden.
Deze pagina fungeert dan ook als een hulpmiddel om bijvoorbeeld op sollicitatiegesprekken of
in motivatiebrieven een richtlijn te hebben. Het zijn tips of puntjes die men zou kunnen
benoemen waarom men voor een bepaalde functie een criminoloog zou moeten aannemen. Het
kan namelijk zowel voor de student criminologische wetenschappen als voor de werkgever niet
altijd duidelijk zijn wat een criminoloog is en wat de specifieke meerwaarde is.

1. Eindprofiel
Als master in de criminologische wetenschappen heb je een nieuwe kijk op de wereld
ontwikkeld en beschik je over de volgende interesses en competenties:
• Je beschikt over een grondige kennis van theorieën en wetenschappelijk onderzoek inzake
(de)criminaliseringsprocessen en inzake het fenomeen, de verklaring en aanpak van
onveiligheid en criminaliteit.
• Je kent de verschillende nationale en internationale niveaus waarbinnen de criminele
politiek wordt ontwikkeld en weet hoe ze functioneren.
• Je kunt kritisch reflecteren over sociaal-ethische vraagstukken die gepaard gaan met
criminaliteit en onveiligheid.
• Je kunt criminologische problemen analyseren en gepaste interventies voorstellen.
• Je kunt een wetenschappelijk onderbouwd maatschappelijk standpunt innemen en dat
schriftelijk en mondeling communiceren.
• Je kunt wetenschappelijke teksten analyseren, synthetiseren en kritisch beoordelen.

2. Loopbaan
De brochure criminologische wetenschappen geeft een overzicht van de gevarieerde
beroepsuitwegen voor criminologen. Vier sectoren worden daar beschreven.
De eerste is de sector justitie en politie. Binnen justitie kun je als criminoloog terecht in de
sectoren van de rechtelijke orde en van de strafuitvoering. Ook in de federale overheidsdiensten
Binnenlandse Zaken en Justitie zijn tal van criminologen tewerkgesteld. Heb je een loopbaan
bij de politie op het oog, dan kun je aan de slag bij de lokale of de federale politie, waarbij je
met jouw diploma én na het slagen voor specifieke selectieproeven en opleidingen kunt worden
tewerkgesteld. De tweede sector is de bijzondere jeugdzorg. Men kan bijvoorbeeld in
gemeenschapsinstellingen en tal van private organisaties in de jeugdbijstand, waaronder
bemiddelingsdiensten, werken. Ook kan men aan de slag als consulent bij de sociale diensten
van de jeugdrechtbanken of in de ondersteuningscentra jeugdzorg. De derde sector zijn de
andere overheidsdiensten en non-profitsector. Provinciale en gemeentelijke overheden
hebben initiatieven genomen in het kader van bestuurlijke preventie van criminaliteit, zodat
daar ook opportuniteiten liggen voor criminologen. Daarenboven kunnen criminologen ook
worden tewerkgesteld in non-profitinstellingen, die meestal gesubsidieerd worden door de
overheid. De vierde sector is de privésector en media: bv. privéondernemingen die zich richten
op beveiliging, bewaking en preventie, maar ook in de media (justitiejournalist, reportagemaker,
enzovoort).

Criminologen worden opgeleid om
situaties en fenomenen genuanceerd te
benaderen. Ze analyseren een probleem
binnen een bredere context, stellen
kritische
vragen
die
op
een
wetenschappelijk
correct
wijze
onderzocht
worden
en
komen
vervolgens tot adviezen voor mogelijke
oplossingen of acties. Criminologen zijn
ook de ideale bruggenbouwers tussen
verschillende disciplines (bv. rechten,
psychologie en sociologie), waardoor ze
in diverse sectoren aan de slag kunnen.

3. Troeven
Criminologische praktijk
De opleiding wordt gekenmerkt door een stevige praktijkcomponent. In de derde bachelorfase
loop je tien weken stage in een criminologisch relevante setting. Dit zorgt voor een confrontatie
tussen je theoretische kennis en de praktijk. Meer bepaald krijg je de kans om je kennis van de
criminologische interventies en van de gedragswetenschappelijke, institutionele en juridische
theorie te verdiepen aan de hand van de praktijk; om deze kennis verder te optimaliseren; en
om een bijdrage te leveren aan de analyse en de oplossing van praktijkproblemen.
De stage en het bijhorende werkcollege maken je gevoelig voor problemen, de dragers daarvan
en de inbedding ervan in organisaties. Je leert op een constructief-kritische wijze te reflecteren
over specifieke problemen, open te staan voor ervaringen van medestudenten en bereidheid te
tonen om samen na te denken en te communiceren. Via de stage krijg je met andere woorden
een unieke kans om je voor te bereiden op het criminologische werkveld.
Methodologie
Als student word je grondig gevormd in de onderzoeksmethodologie, zodat je niet alleen op
een wetenschappelijk verantwoorde wijze een criminologisch relevant probleem of relevante
vraagstelling kunt formuleren, analyseren en hierover rapporteren, maar ook in staat bent om
onderzoek van anderen kritisch te beoordelen. De Leuvense criminologen onderscheiden zich
dankzij hun sterk redeneervermogen en dankzij het kritisch en genuanceerd kunnen benaderen
van een bepaalde situatie.
Internationale ervaring

De opleiding zet sterk in op de internationale ervaring van studenten. Zo kun je als
masterstudent een of twee semesters in het buitenland studeren en kun je er in je derde
bachelorfase voor opteren om in het buitenland stage te lopen. Ook binnen je opleiding zelf
volg je internationaal georiënteerde opleidingsonderdelen zoals Global Criminology, waarbij
gerenommeerde buitenlandse hoogleraren een lessenreeks komen verzorgen en zorgen voor een
‘buitenlandse’ ervaring. Je talenkennis wordt bovendien gestimuleerd doordat er binnen
bepaalde (delen van) opleidingsonderdelen docenten van Franstalige partneruniversiteiten
colleges komen doceren in Leuven. Dit vergroot ongetwijfeld je kansen op de arbeidsmarkt.

4. Conclusie
Afgestudeerde criminologen komen op de arbeidsmarkt in concurrentie met andere
universitaire diploma’s. De vraag die uitgaat van de arbeidsmarkt naar het diploma
criminologische wetenschappen is weinig expliciet. Er bestaat geen specifieke
tewerkstellingssector voor criminologen of een specifiek beroep als criminoloog. ‘De
criminoloog’ wordt vanuit de arbeidsmarkt niet gezien als een beroep, maar meer als iemand
met een diploma met een algemeen vormend karakter.
Omdat er niet zoiets bestaat als ‘de criminoloog’, kan het bijzonder nuttig zijn om de
meerwaarde van een criminoloog te benoemen in bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek.
Voorbeelden daarvan kunnen de multidisciplinariteit, de kritische kijk en de opgebouwde
juridische en methodologische kennis en vaardigheden. Het eindprofiel en de troeven kunnen
ook zeer zeker aangekaart worden in het opstarten van de loopbaan.

