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WERKPROGRAMMA BIJZONDER LECTORAAT KENNISTRANSFER, 2016-2020 

Vastgesteld, november 2016 

§ 1 ● INLEIDING  

De politie is ingrijpend veranderd in de afgelopen decennia. Was de politie in het verleden in belangrijke mate 
een monopolist, tegenwoordig is dat bepaald niet meer het geval. Er zijn heel wat ‘spelers’ bijgekomen in het 
veiligheidsdomein. Wat bij de politie, afgezien van de organisatiestructuur, momenteel het meest in het oog 
springt, is de enorme betekenis van informatietechnologie, informatie-uitwisseling en intelligence; niet alleen 
intern, maar ook in samenwerking met collega-instanties in binnen- en buitenland. Ook waar het gaat om het 
politieonderwijs en de kennisoverdracht voor werkenden wordt steeds meer een beroep gedaan op digitale 
voorzieningen en hulpmiddelen, denk aan Politiekennisnet en meer recent Kompol (‘kennis op maat politie’). 
Wat voor de politie geldt, geldt voor de samenleving als geheel. We leven in een tijd van globalisering en 
digitalisering. Technologieën en informatie vinden hun weg, zonder dat er veel op gestuurd wordt of kan 
worden. Digitale hulpmiddelen helpen mensen en beroepsbeoefenaren zich te oriënteren op hun omgeving en 
het zoeken van informatie. Dit biedt voordelen, maar houdt ook risico’s in. De toegang tot en het gebruik van 
data en informatie garandeert op zichzelf niet dat er sprake is van kennisontwikkeling of van adequaat 
oordeelsvermogen. Binnen het onderwijs en binnen het HRD-beleid van organisaties is dat een gegeven waar 
voortdurend rekening mee gehouden wordt.  

De ervaring leert dat wetenschappelijke kennis over de politie niet zonder meer aansluit bij potentiële 
gebruikers binnen de politieorganisatie. Het gebruik van wetenschappelijke kennis vergt vertaling, ordening en 
overdracht. Tegen deze achtergrond hebben de Politieonderwijsraad (POR) en de Politieacademie besloten tot 
het instellen van een bijzonder lectoraat kennistransfer aan de Politieacademie. Het centrale vraagstuk van het 
lectoraat betreft de overdracht van kennis uit wetenschappelijk onderzoek binnen de politiepraktijk en het 
politieonderwijs. Dat is meer dan een kwestie van informatieoverdracht. Waar het om gaat, is de toepassing 
en de doorwerking van relevante kennis. De nadruk daarbij ligt op het wetenschappelijk onderzoek dat wordt 
uitgevoerd onder de vlag van de strategische onderzoeksagenda politie 2015-2019. Daarnaast is er ook 
aandacht voor de ruimere context waarbinnen dat onderzoek plaatsvindt (politiek-maatschappelijk, 
wetenschappelijk). Voor wat betreft de POR zelf, beoogt de Raad met het lectoraat kennistransfer de eigen 
signaleringsfunctie verder te verdiepen en te versterken.  

De looptijd van het lectoraat bedraagt vier jaar. De afspraken die gemaakt zijn tussen POR en Politieacademie 
zijn in dit werkprogramma geconcretiseerd in de vorm van vier programmalijnen (paragraaf 3). De bestuurlijke 
afspraken over het lectoraat zijn samengevat in par. 4. Hieraan voorafgaand wordt in par. 2 kort ingegaan op 
de richting die is gegeven met de strategische onderzoeksagenda.  

  



2 
 

§ 2. DE RICHTING  

De strategische onderzoeksagenda politie is in het najaar van 2014 door de POR aangeboden aan de minister 
van veiligheid en justitie. In mei 2015 stelde de minister deze onderzoeksagenda vast, waarmee het kader en 
de richting voor de jaren 2015-2019 zijn gegeven. De onderzoeksagenda onderscheidt acht richtinggevende 
thema’s, ondergebracht in vier categorieën. Voor elk van de thema’s zijn ‘kennislacunes’ verwoord en 
behoeften aan ‘toepassingsgericht wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van de politiepraktijk’.  

 

 
Categorie 1 (‘actuele ontwikkelingen en interventies politie’) kent één thema (A: ‘inzicht in actuele fenomenen en 
politieoptreden’). Er is behoefte aan verkennende studies die nieuwe (criminele) fenomenen blootleggen, aan 
verklaringen en aan handreikingen om verbeteringen door te voeren. Daarbij moet gezocht worden naar effectieve 
vormen om nieuwe inzichten vlot aan de politiepraktijk over te dragen.  
 
Categorie 2 (‘politie in haar omgeving’) betreft twee thema’s. Thema B (‘lokale basis op orde’) is bedoeld om zicht te 
bieden op de lokale verankering van de politie en de effecten van de schaalvergroting. Thema C (‘een eigentijdse 
relatie met burgers’) richt zich o.a. op de intensivering van contacten tussen politie en burgers door verdergaande 
digitalisering en op de positie van slachtoffers en marginale groepen in de samenleving.  
 
Categorie 3 (‘politieorganisatie’) kent drie thema’s. Thema D (‘functioneren als één korps’) betreft de realisatie van 
doelen en verwachtingen met betrekking tot de nationale politieorganisatie en het maatschappelijk functioneren 
ervan. Thema E (‘samenwerken en identiteit’) staat in het teken van de samenwerking tussen de politie en haar 
veiligheidspartners op uiteenlopende schaalniveaus (lokaal, nationaal, internationaal). Thema F (‘technologie en 
effectief informatiegebruik’) hangt daar nauw mee samen, onderlinge samenwerking staat in direct verband met 
digitalisering van de informatie-uitwisseling, maar ook met de opkomst van nieuwe vormen van cybercriminaliteit.  
 
Categorie 4 (‘politiemedewerker’) omvat twee thema’s. Thema G (‘weerbaar en integer’) moet inzicht bieden in de 
arbeidsomstandigheden, de omgangsvormen en de beroepsopvatting, waarbij, net als bij thema A, gezocht wordt 
naar effectieve vormen om nieuwe inzichten vlot aan de politiepraktijk over te dragen. Thema H (‘vakkundig 
optreden’) staat in het teken van het permanente leren binnen de organisatie en de ruimte voor professioneel 
optreden. Hierbij wordt het belang van informeel leren benadrukt (briefing, oefenen, intervisie, peer reviews, etc.). 
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De strategische onderzoeksagenda wordt jaarlijks uitgewerkt in een onderzoeksprogramma. Een deel van de 
onderzoeksagenda wordt binnen de Politieacademie opgepakt en een deel wordt uitbesteed aan onderzoekers 
buiten de Politieacademie.  

- De thema’s B (lokale basis op orde), F (technologie en effectief informatiegebruik), G (weerbaar en 
integer) en H (vakkundig optreden) worden door lectoren en onderzoekers van de Politieacademie 
opgepakt.  

- De thema’s A (inzicht in actuele fenomenen en politieoptreden), C (eigentijdse relatie met burgers), D 
(functioneren als één korps) en E (samenwerken en identiteit) worden onder begeleiding van de 
commissie kennis en onderzoek van de POR uitbesteed bij externe onderzoekers.  

Niet alle thema’s worden tegelijkertijd onder handen genomen; bij het externe onderzoek bijvoorbeeld is 
begonnen met thema A.  

Kennistransfer  

Waar het uiteindelijk om gaat, is dat onderzoek bijdraagt aan een effectievere politie en een veiligere 
samenleving. De onderzoeksagenda benadrukt dan ook het belang van doorwerking van de resultaten van 
wetenschappelijk onderzoek in de politiepraktijk en het politieonderwijs. Tot nu toe was het onderzoek nogal 
eenzijdig gericht op het beleid. De ervaring leert, dat doorwerking minder vaak lukt, dan bestuurders, 
onderzoekers en opleiders voor wenselijk houden. Om doorwerking (kennistransfer) te bevorderen, kiest de 
onderzoeksagenda voor ‘op toepassing gericht wetenschappelijk onderzoek in en in samenwerking met de 
politiepraktijk’.  

Enkele andere uitspraken uit deze agenda die relevant zijn voor het thema kennistransfer, zijn als volgt:  

- De politie wil professionals in dienst hebben, die in staat zijn te leren en te innoveren en gebruik te 
maken van geïnterpreteerde, betekenisvolle en gestructureerde informatie op basis van 
wetenschappelijk of technologisch onderzoek, pg. 4.  

- Hoewel er heel wat kwalitatief hoogwaardig onderzoek is verricht, kan de doorwerking van de 
vergaarde kennis naar onderwijs, beleid en beroepspraktijk worden verbeterd, pg. 5.  

- Een goede, innovatieve politie heeft hoogwaardige kennisoverdracht nodig, pg. 6. 

- De context van globalisering, digitalisering en netwerkvorming leidt tot (1) de omvorming van de 
politie tot een data driven organisatie, (2) een behoefte aan aspiranten met een betere vooropleiding 
en (3) een behoefte aan betere verbindingen tussen beroepspraktijk, onderwijs, onderzoek en kennis, 
pg. 11-13.  

- De lectoraten aan de Politieacademie versterken het politieonderzoek en dragen bij aan de 
overdracht van kennis en inzichten aan de politie via kenniskringen, participatie in het onderwijs en 
praktijkonderzoek, pg. 14, 39. Niettemin blijkt uit visitaties, dat de transfer van kennis, in het 
bijzonder naar het onderwijs, voor verbetering vatbaar is, eveneens pg. 39.  

- Om mee te kunnen komen in de informatierevolutie is bezinning nodig op de vaardigheden van het 
politiepersoneel en hun opleiding. Vergelijkbare uitdagingen vloeien voort uit de vraag naar de 
legitimiteit en de identiteit van de Nederlandse politie in een ‘fragmenterende en globaliserende 
wereld’, pg. 16-19.  
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§ 3. PROGRAMMALIJNEN  

De uitdagingen zoals verwoord in de strategische onderzoeksagenda vormen het uitgangspunt voor het 
lectoraat kennistransfer. Hieronder volgen vier meerjarige programmalijnen waarbinnen concrete 
(project)activiteiten worden geordend.  

Lijn 1. Kennistransfer: stand van zaken en perspectief 

Kennistransfer kan worden beschouwd als een verbindend begrip tussen wetenschappelijk onderzoek, 
politiepraktijk, politieonderwijs en het beleid daarover. Kennistransfer is zeker niet alleen relevant voor 
internationaal opererende topsectoren; ook de uitvoerders van publieke taken zijn in toenemende mate 
afhankelijk van effectieve processen van kennistransfer. Bij aanvang van de lectoraatsperiode is het van belang 
om het thema kennistransfer met betrekking tot de politie en het politieonderwijs goed in kaart te brengen. 
Wat wordt onder kennistransfer verstaan, in vergelijking met begrippen als popularisering, didactiek, 
valorisatie, doorwerking, impact of innovatie? Wat zijn doelen en verwachtingen met betrekking tot 
kennistransfer? Hoe denken onderzoekers en beleidsmakers erover? En wat vinden (potentiële) gebruikers 
ervan? Wat zegt dat over de methoden die worden gehanteerd? Hoe staat het bijvoorbeeld met de inzet op 
‘kennismanagement’ bij de politie en de Politieacademie en hoe wordt er gedacht over open science? Op basis 
van een beschrijving en interpretatie van de huidige situatie kunnen bevorderende en belemmerende factoren 
worden afgeleid. Daartoe is tevens een literatuurverkenning van belang en een vergelijking met andere 
sectoren en met de politie in andere landen.  

In deze programmalijn worden het inhoudelijk kader en het perspectief voor het bijzonder lectoraat 
kennistransfer doorontwikkeld. Afstemming over deze lijn wordt gezocht met de directie kennis en onderzoek 
en de directies basis- en vakspecialistisch politieonderwijs van de Politieacademie, alsook met relevante 
afdelingen van de korpsstaf en het PDC. Mogelijk zijn er initiatieven, gericht op de doorwerking van 
wetenschappelijke inzichten of kennistransfer in bredere zin, waar de lector de helpende hand kan toesteken. 
Waar dit het geval is, wordt dat geordend onder de programmalijnen 2, 3 of 4. In verband met programmalijn 
1 wordt een kenniskring kennistransfer opgezet; hiervoor worden deelnemers van binnen en buiten de politie 
gevraagd. Deze kenniskring fungeert tevens als klankbord voor de activiteiten die vallen onder de andere 
programmalijnen. Programmalijn 1 mondt uit in een lectorale rede en in meerdere publicaties over het 
onderwerp  

Lijn 2. Het centrale thema: kennistransfer en wat docenten daaraan kunnen bijdragen  

Politieopleidingen worden gedragen door docenten. Binnen de kaders die er zijn, geven zij de curricula vorm 
en begeleiden zij de studenten in de opleiding en in de praktijk. Docenten zijn de sleutelfunctionarissen bij 
uitstek wat betreft de overdracht van kennis vanuit wetenschap naar het onderwijs en via het onderwijs naar 
de politiepraktijk. Docenten in het politieonderwijs leiden vakmensen op; binnen de hogere politieopleidingen 
wordt gesproken van ‘lerende professionals’. Dit impliceert dat een docent zelf ook een lerende professional 
is.  

Hieronder worden vijf verwachtingen ten aanzien van de docent onderscheiden, vanuit een perspectief van 
kennistransfer.1 Waar het om gaat, is verwachtingen te benoemen die kunnen helpen bij het beantwoorden 
van de vraag, wat docenten (kunnen) bijdragen aan kennistransfer. De vijf verwachtingen ten aanzien van de 
docent zijn als volgt verwoord:  

Verwachting 1  

De docent is een onderwijzer, die lesgeeft, een goede verteller is, aantrekkelijk en doelmatig lesmateriaal 
maakt, bijdraagt aan het inrichten en evalueren van curricula van politieopleidingen, en die in staat is 
studievoortgang te beoordelen en in afrondende zin, te examineren. De docent als onderwijzer is in staat om 
binnen de context van de eigen onderwijstaak methoden van kwaliteitszorg en praktijkonderzoek toe te 
passen en draagt bij aan de beantwoording van vragen als: ‘Leren politiemensen tijdens hun studie wat ze in de 

                                                           
1 Bij de uitwerking van deze programmalijn komt het onderscheid aan de orde, dat het LFNP maakt tussen docentfuncties A, B, C en D.  
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praktijk ook daadwerkelijk nodig hebben? Borgen de examens de benodigde kennis, vaardigheden en 
houdingsaspecten? Worden er aspecten gemist of zijn er onderwerpen overbodig?’  

Verwachting 2  

De docent is een specialist. Bedoeld wordt een specialist, zoals de politie daarover spreekt. Een specialist 
beschikt over deskundigheid op een of meerdere vakgebieden binnen het politiewerk en/of specifieke 
werkterreinen, functionele specialisaties of rollen (operationeel, bedrijfsvoering) en over het vermogen om in 
relatie tot de eigen beroepspraktijk praktijkonderzoek uit te voeren. Deze verwachting past bij een loopbaan 
waarin het werk als specialist binnen de politieorganisatie wordt afgewisseld met werk als docent in het 
politieonderwijs. In het HRD-beleid van de politie wordt het belang hiervan onderkend.  

Verwachting 3  

De docent is een begeleider, die studenten begrijpt en begeleidt, fungeert als coach, studenten weet aan te 
spreken, te stimuleren en te corrigeren, als dat nodig is. Studenten kunnen ongerijmdheden constateren 
tussen wat erop school wordt geleerd en wat ze meemaken in de beroepspraktijk. Een docent die dat in de 
gaten heeft, sluit daarop aan en draagt bij aan de verwerking van belevenissen tot ‘ervaringen’. De docent als 
begeleider is niet alleen gericht op kwalificatie van studenten, maar ook op socialisatie en persoonsvorming. 
De docent als begeleider handelt doelgericht en methodisch en is in staat via praktijkonderzoek bij te dragen 
aan de kwaliteit van de begeleiding.  

Verwachting 4  

De docent fungeert als een cultuurdrager, die de kernwaarden van de Nederlandse democratie en rechtsstaat 
en de politie onderschrijft en uitdraagt, en die van daaruit de praktijk van de politie en het politieonderwijs, in 
Nederland, maar ook daarbuiten, kritisch bespreekt met studenten en zo bijdraagt aan hun 
oordeelsvermogen. Dit kan gepaard gaan met praktijkonderzoek.  

Verwachting 5 

De docent is een consulent die kansen benut om bruggen te slaan tussen wetenschap en onderwijs, en tussen 
onderwijs en beroepspraktijk. De docent als consulent is een informeel adviseur, een ‘vertaler’, richting 
collega’s in het onderwijs en de beroepspraktijk en studenten. De eerste vier verwachtingen komen samen in 
de vijfde.2 

De primaire verantwoordelijkheid van een docent betreft weliswaar de student en zijn/haar leerproces, maar 
ook worden relaties onderhouden met collega-docenten, collega’s in de beroepspraktijk (die betrokken zijn bij 
het werkend leren van de student) en met onderzoekers die werkzaam zijn op het expertisedomein van de 
docent. Docenten bereiden zich voor op hun activiteiten en ontmoetingen en benutten kansen om in te spelen 
op de behoeften van studenten en collega’s met tips en informele adviezen. Zo bezien staan docenten voor de 
uitdaging om kennis te nemen van relevant wetenschappelijk onderzoek en het gebruik daarvan in de 
politieopleidingen en in de politiepraktijk te bevorderen. Dat vergt vakinhoudelijke en pedagogisch-didactische 
afwegingen. Vanuit het politiewetenschappelijk onderzoek kan hierop worden aangesloten met 
servicedocumenten en professionaliseringsactiviteiten.  

Qua inhoud raakt programmalijn 2 aan alle onderzoeksthema’s van de onderzoeksagenda, maar het focus ligt 
bij de versterking van de functie van docent in relatie tot het thema kennistransfer. De geformuleerde 
verwachtingen dienen als aangrijpingspunt voor een ontwerpgericht praktijkonderzoek.  

  

                                                           
2 Deze verwachtingen passen bij de discussie over het docentenberoep in alle lagen en sectoren van het onderwijs. Zie ook bijvoorbeeld: 
Verwevenheid van onderzoek en hoger onderwijs. Adviesraad voor wetenschap, technologie en innovatie (2015).  
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Lijn 3. Overzicht en oriëntatie: ‘a global sense of place’ 

De werkomgeving van de politie is complex, dynamisch en maar beperkt voorspelbaar. Dit wordt uitgedrukt 
met koepelbegrippen als globalisering, digitalisering, netwerken en sociaal-culturele diversiteit. Onder deze 
noemers gaat een veelvoud aan specialistische onderwerpen schuil, die niet alleen op de politietafel liggen, 
maar evenzeer op die van andere uitvoeringsorganisaties in het veiligheidslandschap. Kenmerkend is dat het 
om onderwerpen gaat, die op meerdere schaalniveaus invloed uitoefenen op het politiewerk, internationaal, 
nationaal en lokaal. Politieprofessionals moeten niet alleen kunnen inzoomen op de eigen specifieke taak 
(plek, positie, taken, bevoegdheden), maar ook kunnen uitzoomen (ruimtelijk, thematisch, organisatorisch).  

In programmalijn 3 staat de doorwerking van mondiale veiligheidsthema’s in lokale situaties centraal. De 
Nederlandse politie hanteert in dit verband de uitdrukking ‘van wijk tot wereld’. De Britse geograaf Doreen 
Massey muntte het wijdverbreide begrip ‘global sense of place’, dat in deze programmalijn als leidmotief 
wordt gehanteerd. Naast artikelen in Nederlandstalige en Engelstalige tijdschriften is deze programmalijn 
gericht op concrete bijdragen aan de actualisatie van het politieonderwijs (colleges, leermiddelen, canons, 
referentiekaders, kennisbases).  

Programmalijn 3 is bedoeld als een inhoudelijke bijdrage vanuit het lectoraat, in aanvulling op programmalijn 
2. Qua aansluiting met de strategische onderzoeksagenda gaat het vooral om de paragrafen 2 en 3 van deze 
agenda en, meer specifiek, de thema’s A, B, E en F.   

Lijn 4. Casuïstiek en statistiek  

De vierde programmalijn probeert een brug te slaan tussen twee verschillende strategieën binnen de 
politieorganisatie. Aan de ene kant mikt de politie op hoger opgeleide professionals met een aanzienlijke mate 
van professionele ruimte, anderzijds is er een manifeste inzet op de verdere ontwikkeling van de politie tot 
informatieorganisatie. De keuze die gemaakt is in de strategische onderzoeksagenda past meer bij de eerste 
strategie, dan bij de tweede.  

De keuze voor action research houdt in dat onderzoekers participeren in een specifieke beroeps- en 
organisatiepraktijk (plek, positie, bepaald probleem voor ogen). Het doel is niet slechts te beschrijven, te 
verklaren of te interpreteren, maar bij te dragen aan de kwaliteit van die praktijken via weloverwogen 
interventies. Het idee erachter is, dat onderzoekers die intensief participeren in de praktijk een beter begrip 
ontwikkelen van de vraagstukken en dilemma’s die daar worden ervaren. Door het intensieve contact met de 
mensen die er werken of, beter nog, doordat uitvoerende politiemedewerkers actief meedoen aan het 
onderzoek, vindt transfer van wetenschappelijk inzicht al tijdens het onderzoek zelf plaats. Dit is een plausibele 
veronderstelling, maar roept wel vragen op over kennistransfer in breder verband. Is het inzicht dat per casus 
wordt verworven wel overdraagbaar naar andere praktijksituaties? Is een concrete interventie wel toepasbaar 
in een andere situatie? Bovendien, hoe verhoudt action research zich tot het streven naar standaardisatie, 
eenduidige procesbeschrijvingen en informatiemanagement binnen de Nederlandse politie? Zonder een 
geoliede informatieorganisatie kan de politie immers niet functioneren, maar staat ook het beleid met lege 
handen (ministerie, CBS, internationale kennisfuncties).  

Op het eerste gezicht is sprake van twee sterk verschillende kijkrichtingen. Zwart/wit gesteld zou hierin het 
onderscheid gezien kunnen worden tussen het streven naar een professionele bureaucratie (met veel 
professionele ruimte) versus een machinebureaucratie (met de nadruk op structuren, regels en informatie). 
Een mogelijk meer vruchtbare kijk is, dat het hier gaat om schaalverschillen. Statistiek is nodig voor het 
grote(re) overzicht, casuïstiek is nodig voor vakmanschap en operationele sturing. Waar standaardisatie van 
werkprocessen de grote organisatielijnen betreft en de daarop aangesloten informatiehuishouding, betreft 
action research concrete beroepspraktijken en het daarvoor benodigde repertoire.  

De vraag die leidend is in programmalijn 4 is hoe beide kijkrichtingen aan elkaar kunnen worden verbonden in 
leermiddelen of onderliggende servicedocumenten voor docenten. Lijn 4 sluit aan op paragraaf 3 van de 
onderzoeksagenda en meer specifiek de thema’s A, B, F en H. Deze programmalijn is, evenals lijn 3, aanvullend 
op programmalijn 2.  
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Vier lijnen, één programma 

De vier lijnen die hierboven zijn geschetst, hangen onderling samen. Waar lijn 1 de algemene vraag ‘wat is 
kennistransfer’ verder uitwerkt en toepast op de politie, ligt in lijn 2 het brandpunt van de aandacht bij de 
vraag wat docenten kunnen bijdragen aan kennistransfer. De lijnen 3 en 4 zijn hieraan ondersteunend en 
gericht op concrete transferproducten en -activiteiten.  
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§ 4. BESTUURLIJKE AFSPRAKEN  

Het bijzonder lectoraat kennistransfer is door de POR gevestigd aan de Politieacademie, met instemming van 
het college van bestuur van de Politieacademie. Als onderdeel van de bestuurlijke afspraken is er een 
curatorium gevormd ten behoeve van het lectoraat. Het curatorium is paritair samengesteld, twee leden 
zijdens de POR en twee zijdens de Politieacademie. Dit curatorium bespreekt het werkprogramma met de 
lector, stelt dit vast na een akkoord hierover en houdt toezicht op de voortgang. De benoeming van de lector 
betreft de periode 1 maart 2016 tot 28 februari 2020 en heeft een omvang van 0,5 fte.3  

In afstemming met het curatorium van het lectoraat worden jaarlijks keuzes gemaakt over uit te voeren 
activiteiten. Deze worden geordend op één van de vier onderscheiden programmalijnen. In het eerste jaar 
hebben de activiteiten een nog overwegend verkennend karakter. Voor zover afgesproken activiteiten de 
werkzaamheden van de lector zélf betreffen, komen de kosten voor rekening van de POR. Overige personele 
en andere kosten komen voor rekening van de betrokken partijen zelf (naast de politie en Politieacademie kan 
het ook gaan om andere partijen).  

                                                           
3 Deze taakomvang is tot 1 juli 2017 verminderd met 0,1 fte vanwege een reeds lopende verplichting als projectleider binnen het kader 
van het Sectorplan Defensie-Politie (‘vergelijken opleidingen’).  
 


