Ministerie van Justitie en Veiligheid

>

Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Pol itieonderwijsraad
t.a.v. Mevrouw prof. dr. E.H Hooge
Postbus 25842
2502 HV Den Haag

Directoraat-Generaal
Politie en
veiliglleidsregio’s
Portefeuille Middelen Politie
DSen]
Turfmarkt 147
2511 DP Nederland
Postbus 20301
2500 EH Den Haag
www.rijksoverheid.nl/jenv

Ons kenmerk
2565852

Datum
18 april 2019
Onderwerp Beleidsreactie Winteradvies 2018

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Op 13 december 2018 heb ik van uw Raad het ‘Winteradvies 2018’ ontvangen. Dit
advies behelst twee delen namelijk: actualisaties van kwalificaties en
examenvereisten binnen modaliteit 1 en 2 en een overzicht van de stand van
lopende adviesaanvragen/thema’s. Daarnaast attendeert u mij op een viertal
adviezen, dat u eerder heeft aangeboden, namelijk: ‘Werkend leren’, ‘Een
beoordelingskader voor samenwerking met het regulier onderwijs’, ‘Kwalificaties
voor executieve politieambtenaren met specifieke inzet’ en ‘De evaluatie van de
kwalificatiestructuur’. Ten aanzien van uw advies over ‘Kwalificaties met
specifieke inzet’ heeft u inmiddels onze beleidsreactie ontvangen. U ontvangt op
korte termijn voor twee van de drie andere adviezen afzonderlijke beleidsreacties,
te weten ‘Werkend leren’ en ‘Samenwerking met het regulier onderwijs’. De
beleidsreactie op ‘De evaluatie van de kwalificatiestructuur’ vraagt in verband met
de herijkte beroepsprofielen om meer voorbereiding dan gebruikelijk en volgt om
die reden uiterlijk einde tweede kwartaal 2019. Ik ben de Politieonderwijsraad
(POR) erkentelijk voor de verstrekte adviezen.
Actualisaties van kwalificaties en examenvereisten
Uw Raad heeft de afgelopen maanden de kwalificaties en examenvereisten
besproken voor de onderstaande kwalificaties. Voor modaliteit 1 en 2 betreft dit
de volgende kwalificaties:
•
Kwalificatiedossier Master Tactisch Leidinggeven (MTL);
•
Kwalificatiedossier Politiemedewerker specifieke inzet;
•
Examenvereisten voor specifieke inzet (basisdeel en enkele
functiegerichte modules);
•
Specifieke inzet financieel;
•
Specifieke inzet digitaal;
•
Generalist operationeel centrum;
•
AVIM Aangewezen ambtenaar;
•
AVIM HOvJ;
•
Uitlezen van communicatiemiddelen;
•
Officier van Dienst Politie;
•
Opsporing mensenhandel en migratiecriminaliteit.
—

—

—

Uw Raad adviseert positief over gemaakte aanpassingen. Ik volg uw advies op en
stel deze kwalificaties en examenvereisten vast.
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Stand van zaken en voortgang van diverse adviesaanvragen/ lopende
thema’s.
Onderzoek heimelijke opleidingen bij de Politieacademie.
De Politieacademie (PA) verwacht in februari 2019 de eerste examenvereisten
voor heimelijke kwalificaties te kunnen voorleggen aan de ‘alternatieve commissie
KSP’. U geeft aan dat de commissie uw Raad zal voorzien van advies en u draagt
er zorg voor dat de heimelijke opleidingen op passende wijze aan mij worden
aangeboden ter vaststelling. Ik wacht de resultaten met belangstelling af.

Directoraat-Generaal
Politie en
Veiligheidsregio’s
Portefeuille Middelen Politie

Datum
18 april 2019
Ons kenmerk
2565852

Verkenning samenwerking regulier onderwijs
Het beoordelingskader, hernoemd tot “handreiking” voor samenwerking met het
regulier onderwijs heb ik al van u ontvangen, een beleidsreactie hierop volgt
separaat. Naar aanleiding van de door u ontwikkelde handreiking zijn de
bestaande samenwerkingsverbanden door de PA in kaart gebracht en
gepresenteerd in uw raad. De handreiking bleek bij dit in kaart brengen
behulpzaam. Binnen het tripartite overleg is vervolgens geconstateerd dat het
tweede deel van de adviesaanvraag dat ziet op een verkenning naar welke
reguliere opleidingen potentie hebben voor een goede aansluiting op het
politieonderwijs niet meer opportuun is. Deze vervalt dan ook.

De Minister van Justitie en Veiligheid,
namer deze,

,

W.F. Sans
birecteur-Generaal Politie, Straffen en Beschermen
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