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Inleiding

Wat leren beroepspraktijken van wetenschappelijk onderzoek, en omgekeerd: wat
leert de wetenschap van beroepspraktijken? Zeker in de sociale wetenschappen
mag ervan uitgegaan worden dat sprake is van een wederkerige relatie. Deze
wetenschap wordt niet bedreven om de wetenschap zelf, maar om een bijdrage te
leveren aan de kwaliteit en de vernieuwing van beroepen, bedrijven, instellingen
en het welzijn van burgers. Dit drukt zich uit in de drie hoofdtaken van het hoger
onderwijs in ons land: onderzoek, onderwijs en de ‘overdracht van kennis ten
behoeve van de maatschappij’, dat wil zeggen belangstellenden en belanghebben-
den buiten de kring van het hoger onderwijs zelf. Het is deze derde hoofdtaak
waarmee het begrip kennistransfer doorgaans wordt geassocieerd, hoewel er ook
diverse vergelijkbare termen in omloop zijn (denk aan popularisering, dissemina-
tie, valorisatie, impact en dergelijke). Binnen het systeem van het hoger onderwijs
is ook sprake van kennistransfer (tussen wetenschappers onderling, tussen
wetenschappers en eigen opleidingen). Waar het om gaat is de externe doorwer-
king van wetenschappelijke kennis. Dit artikel begint met een korte verkenning
van het begrip kennistransfer. Op basis hiervan wordt kennistransfer besproken
in de driehoeksrelatie wetenschap-onderwijs-beroepspraktijk. Daarna wordt inge-
zoomd op de doelstellingen van kennistransfer binnen de recent in werking getre-
den Strategische Onderzoeksagenda Politie (2015-2019) en de vestiging van een
lectoraat Kennistransfer door de Politieonderwijsraad bij de Politieacademie.

1 Kennistransfer

Van een afstand bekeken is kennistransfer een nogal anarchistisch proces van dif-
fusie, dat vooral dankzij de stormachtige ontwikkeling van het internet vleugels
heeft gekregen. Er zijn wetenschappers die hun kennis graag delen met een breed
publiek. Sprekende voorbeelden zijn te vinden bij de DWDD University en de Uni-
versiteit van Nederland.1 Menig didactisch begaafde hoogleraar levert daarin graag
een pro bono bijdrage; publieke bekendheid is de beloning. Relevante voorbeelden
voor de politie zijn bijvoorbeeld de colleges van Beatrice de Graaf over terrorisme,
van Jan van Dijk over slachtofferenquêtes, van Maurice Aalders over forensische
biofysica en van Erik Scherder over de werking van de neuropsychologie en het
grote belang van lichaamsbeweging. Kenmerkend is dat de essenties van onder-
werpen op een toegankelijke, boeiende en strak gestructureerde manier worden
belicht, zodat de beperkte tijd optimaal benut wordt. Dit zijn slechts enkele voor-
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beelden, het aanbod groeit wekelijks. Op www. coursera. org is sprake van een rijk-
geschakeerd en sterk toenemend aanbod van hoogwaardige MOOC’s (massive
open line courses), waaraan ook bijvoorbeeld Edwin Bakker, de Leidse hoogleraar
Terrorisme en counterterrorisme, bijdraagt. Voor de geïnteresseerde burger bete-
kent deze open science dat er ‘voor elk wat wils’ te vinden is. Voor universiteiten
en hogescholen is het een manier om te werken aan de eigen naamsbekendheid
én aan de eigen doelstellingen van kennistransfer.2

Kennistransfer richting het onderwijs is een ander spoor dat onderscheiden kan
worden. Diverse wetenschappelijke disciplines kennen een pendant in het basis-
en voortgezet onderwijs of het beroepsonderwijs. Wetenschappers dragen bij aan
kennistransfer via de opleiding en nascholing van docenten en de ontwikkeling
van leermiddelen. Een markant voorbeeld van een betrokken wetenschapper is
hoogleraar Economie Arnold Heertje, die nog tot op hoge leeftijd actief is. Wie
kent niet De kern van de economie?3 Een scan van catalogi van educatieve uitgevers
maakt duidelijk dat Heertje heel wat collega’s heeft die op vergelijkbare wijze bij-
dragen aan kennistransfer vanuit wetenschappelijk onderzoek. Het schrijven van
schoolboeken is geen eenvoudige zaak. Er moet rekening gehouden worden met
examenstructuren, met kenmerken van de doelgroep en er moet een heldere, con-
sistente leerlijn worden geconstrueerd. Vanzelfsprekend is het niet dat weten-
schappers zich inzetten voor het onderwijs, zoals Heertje dat al decennialang
doet. Op de universiteit zelf verdienen onderzoekers er geen punten mee. Daar
worden ze eigenlijk maar op een van de drie hiervoor genoemde hoofdtaken afge-
rekend, dat is het aantal wetenschappelijke publicaties in gezaghebbende, inter-
nationale tijdschriften.
Op hogescholen ligt dat anders. Lectoren en gerelateerde onderzoekers staan daar
ten dienste van de verdere professionalisering van docenten op het eigen insti-
tuut en dragen via hun onderzoeksactiviteiten bij aan de verbinding met de
beroepspraktijken waarvoor het instituut opleidt. Het onderzoek aan de hoge-
scholen wordt nadrukkelijk gezien als praktijkonderzoek, waarbij de doelen en
verwachtingen gefocust zijn op de meerwaarde voor bedrijven en instellingen. Op
hogescholen worden dan ook geen wetenschappelijke onderzoekers opgeleid; het
aanleren en toepassen van onderzoeksvaardigheden staat daar in het teken van
de opleiding en beroepspraktijk van professionals. Een professional kent niet
alleen de knepen van het vak, maar beschikt ook over het vermogen om
bestaande beroeps- en organisatiepraktijken op een methodische manier tegen
het licht te houden en betekenisvolle interventies voor te stellen of uit te voeren.
Studenten en opleiders die deelnemen aan lectorale onderzoeksprogramma’s kun-
nen zo hun eigen onderzoekscompetenties (verder) ontwikkelen. Een recente rap-
portage van het Rathenau Instituut laat zien dat er ruim zeshonderd lectoren in

2 Het Nederlandse ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hanteert van 2015 tot en
met 2018 een stimuleringsregeling ‘Open en Online Onderwijs’. Onder Nederlands voorzitter-
schap organiseerde de Europese Unie begin april 2016 een conferentie over het thema de Presi-
dency Conference Open Science.

3 De eerste druk dateert al van 1962 en nog maar pas geleden werd een volledig herziene versie
met veel mediabelangstelling gepresenteerd. Zie ook: www. volkskrant. nl/ binnenland/ -professor -
heertje -81 -wil -scholieren -weer -macro -economie -leren~a3914388/.
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ons land zijn die praktijkgericht onderzoek uitvoeren.4 Samenvattend, stelt het
rapport, hebben lectoraten op hogescholen een tweedelige functie: de verdere
ontwikkeling van het onderwijs op de hogeschool zelf en netwerkvorming voor
kenniscirculatie binnen de eigen sector en regio waarvoor wordt opgeleid.5

2 Wetenschap, beroepspraktijk en onderwijs

Als we de ‘anarchistische’ vorm van kennistransfer verder buiten beschouwing
laten, kunnen kennisrelaties tussen wetenschap, beroepspraktijken en onderwijs
vereenvoudigd worden voorgesteld als een driehoek, zoals in figuur 1. Als de
onderlinge relaties optimaal zijn, is er tussen elk van de drie componenten sprake
van kennistransfer. De relaties zijn dan bovendien wederkerig van aard. Weten-
schap en onderwijs sluiten aan op de behoeften van de beroepspraktijk, en onder-
zoeksresultaten dragen bij aan de kwaliteit van de beroepspraktijk en het onder-
wijs. Onderwijs leidt op voor de beroepspraktijk, maar deze is ook zelf onder-
zoeksobject. En er komen inzichten vanuit de wetenschap terecht in de beroeps-
praktijk.
De stippellijn in het model geeft aan dat er grenzen zijn die relaties inperken,
maar die ook overschreden (kunnen) worden. Er zijn ruimtelijke begrenzingen
(territoria, schaal) en organisatorische/functionele afbakeningen (specialismen,
domeinen).

4 Jos de Jonge, zie: www. rathenau. nl/ nl/ publicatie/ praktijkgericht -onderzoek -bij -lectoraten -van -
hogescholen.

5 In aanvulling op deze beide kernfuncties bieden sommige lectoraten ook interessante mogelijk-
heden voor promotieonderzoek, wat de kennistransferrelatie tussen hogescholen en universitei-
ten ten goede komt.

Figuur 1 Kennistransfer tussen wetenschap, beroepspraktijk en onderwijs, een
ideaalmodel
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Legenda:
W = wetenschap
B = beroepspraktijk
O = onderwijs
      = wederkerige relatie kennistransfer
---- = systeemgrens
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De discussie over kennistransfer staat vooral in het teken van wetenschappers die
zich afvragen hoe ze wetenschappelijke onderzoeksresultaten verder kunnen
brengen dan de wetenschap zelf, dat wil zeggen richting onderwijs, beroepsprak-
tijk of de maatschappij in het algemeen. Dit wordt veelal opgevat als een commu-
nicatievraagstuk. De wetenschappers zijn de ‘zenders’ en richten zich op ‘ontvan-
gers’, dat wil zeggen de beoogde ontvangers. Of het bericht van de wetenschap-
pers (een rapport, een bevinding, een advies) daadwerkelijk overkomt, heeft met
diverse factoren te maken, waaronder de methodiek die de ‘zender’ gebruikt. Veel
literatuur over kennistransfer gaat juist daar over. Er wordt gezocht naar vereen-
voudigde voorstellingen van zaken, naar de kern van een bepaald onderwerp, of
de doelgroep zelf wordt benaderd om bevindingen onder de aandacht te brengen.
Om de doorwerking van wetenschappelijke inzichten te bevorderen is, naast een
adequate communicatiestrategie, ook aansluiting nodig op vraagstukken van
kwaliteit en innovatie, zoals bedrijven, maatschappelijke organisaties en beroeps-
groepen die ervaren. Dat vergt een helder zicht op de kenmerken van de beoogde
ontvangers, in hoeverre zij openstaan voor nieuwe inzichten, hoe nut en nood-
zaak van wetenschappelijk onderzoek worden gepercipieerd, hoeveel tijd er eigen-
lijk beschikbaar is voor kennistransfer en in hoeverre dat wel of niet vrijblijvend
is. Om deze reden legt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onder-
zoek, de nationale onderzoeksfinancier, in toenemende mate de nadruk op ken-
nisbenutting via netwerken van onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke
organisaties.6

Lopen we figuur 1 langs op de diverse, potentiële relaties van kennistransfer, dan
is er bij elke verbinding wel een analyse te maken van kansen en belemmeringen.
Waar het dan precies over gaat, verschilt per wetenschappelijke discipline,
bedrijfstak en opleidingstype. Ook heeft het te maken met de schaal waarop er
wordt geopereerd. Grootschalige organisaties die opereren binnen een internatio-
naal netwerk, hebben andere vraagstukken dan organisaties die op lokaal of regio-
naal niveau werken. In ieder geval maakt figuur 1 duidelijk dat er over kennis-
transfer meer te zeggen en te vragen is dan de kwestie van de doorwerking vanuit
wetenschappelijk onderzoek. Kennistransfer en innovatie van beroepspraktijken
worden bijvoorbeeld minstens zo sterk gedreven door eigen netwerken van rela-
ties als door de wetenschap. Dat geldt in mindere mate voor onderwijs, maar juist
wel als onderwijsinstellingen een sterke band hebben met het werkveld waarvoor
ze opleiden, zoals het geval is bij de politie.
Hoewel tal van sectoren kunnen dienen als voorbeeld om (mogelijke) kennis-
transferrelaties verder te verhelderen, zijn de landbouwsector en de gezondheids-
zorg twee heel markante voorbeelden. Internationaal gezien vanwege hun verrei-
kende en gedifferentieerde transferrelaties, en in Nederland omdat bij beide
sprake is van geïntegreerde beroepskolommen, vanaf het meest eenvoudige
niveau (vmbo, mbo 1, 2) tot en met het hoger onderwijs en wetenschappelijk
onderzoek. Bij beide sectoren geldt verder dat tal van sociaalwetenschappelijke
disciplines bijdragen aan onderzoek, kennistransfer en innovatie, in Nederland en
ver daarbuiten. Ook is in beide sectoren sprake van hechte relaties tussen weten-

6 www. nwo. nl/ beleid/ kennisbenutting.

PROCES 2016 (95) 5
doi: 10.5553/PROCES/016500762016095005003

17

http://www.nwo.nl/beleid/kennisbenutting


Henk Huisjes

schap, beroepspraktijken en onderwijs en hebben beide een lange traditie van
georganiseerde voorlichting en advies.
Projecteren we deze voorbeelden op andere bedrijfstakken, dan zien we dat inter-
nationale vervlechting van relaties, activiteiten en transacties een steeds norma-
ler verschijnsel wordt. Overheden vervullen hierin een stimulerende rol, op meer-
dere schaalniveaus, in EU-verband, landelijk, regionaal en op stedelijk niveau. De
nadruk ligt daarbij vooral op stuwende sectoren die geld in het laatje brengen,
denk aan het beleid met betrekking tot de zogenoemde ‘topsectoren’ in Neder-
land.7 De belangen zijn groot; de concurrentieposities van de EU, het eigen land,
de eigen regio of stad zijn in het geding. Voor professionals en de opleiding van
professionals betekent dit dat er steeds meer gevraagd wordt van het vermogen
om te kunnen schakelen tussen de uitdagingen van de directe, eigen werkomge-
ving en relevante ontwikkelingen in de wijdere omgeving. Natuurlijk moeten pro-
fessionals zich focussen op het eigen werk en de eigen werkplek, maar in toene-
mende mate wordt van hen ook contextueel overzicht gevraagd. Een professio-
nele expert of specialist heeft in de gaten wat de relevante ontwikkelingen zijn op
het eigen vakgebied, wat de relaties en interacties zijn waarlangs invloeden en
interventies binnenkomen, is in staat zich daar een eigen oordeel over te vormen
en weet vervolgens daarnaar te handelen.
Dit brengt ons bij de relatie tussen wetenschap, politie en politieonderwijs en hoe
het daar is gesteld met de onderlinge kennistransfer. Sinds kort is de politie geor-
ganiseerd als één nationaal korps; voor wat betreft het politieonderwijs was dat al
twintig jaar langer het geval. Daarmee wijkt de politie nogal af van de meeste
andere bedrijfstakken in ons land. Sinds 2004 kent de Politieacademie lectoraten,
naar analogie van het reguliere hoger beroepsonderwijs. Van meet af aan was
sprake van belangrijke verschillen tussen de lectoraten van de Politieacademie en
die binnen het reguliere onderwijs. Het koppelvlak van de lectoren van de Politie-
academie betreft in principe de gehele beroepspraktijk, van het meest eenvoudige
mbo-werk tot en met het werk op hoger en wetenschappelijk niveau. Ook hadden
de lectoren op de Politieacademie van meet af aan te maken met landelijk georga-
niseerd beleidsoverleg over aspecten van de strategie van de politie en het politie-
beroep.
Zoals verwacht mag worden van een land als Nederland, is de politie in toene-
mende mate gericht geraakt op internationale fenomenen en internationale
samenwerking met collega-instanties. Dit heeft effecten op het politieonderwijs
en het politiewetenschappelijk onderzoek, maar nog niet in voldoende mate. In de
Strategische Onderzoeksagenda Politie wordt dat als een van de grote vraagstuk-
ken benoemd. Kijken we naar het onderwerp kennistransfer sec, dan blijkt dat het
politiewetenschappelijk onderzoek nog te veel op zichzelf is blijven staan. Zowel
de doorwerking naar de politiepraktijk als naar het politieonderwijs is bepaald
nog geen gelopen race.

7 www. topsectoren. nl.
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3 Strategische Onderzoeksagenda Politie en kennistransfer

In het voorjaar van 2015 stelde de minister van Veiligheid en Justitie de Strategi-
sche Onderzoeksagenda Politie vast voor een periode van vier jaar, na een advies
hierover door de Politieonderwijsraad. Met deze agenda is er een kader en een
richting gegeven voor het politiewetenschappelijk onderzoek. Een deel van de in
deze agenda benoemde thema’s komt voor rekening van de lectoren en onderzoe-
kers van de Politieacademie; een ander deel wordt extern uitbesteed.8

Waar het uiteindelijk om gaat is dat het onderzoek bijdraagt aan een effectievere
politie en een veiligere samenleving. De onderzoeksagenda benadrukt dan ook de
relevantie van wetenschappelijk onderzoek voor de politiepraktijk en het politie-
onderwijs. Tot nu toe is het onderzoek nogal gericht op vraagstukken van bestuur
en beleid. Om kennistransfer (‘doorwerking’) te bevorderen kiest de agenda voor
‘op toepassing gericht wetenschappelijk onderzoek in en in samenwerking met de
politiepraktijk’. Daarmee samenhangend doet de agenda diverse uitspraken die
relevant zijn voor het thema kennistransfer. Zo stelt de agenda dat de politie
meer behoefte heeft aan professionals die in staat zijn te leren en te innoveren en
gebruik te maken van geïnterpreteerde, betekenisvolle en gestructureerde infor-
matie op basis van wetenschappelijk of technologisch onderzoek. Dat hangt direct
samen met de context van globalisering, digitalisering en netwerkvorming, die
ertoe leidt dat de politie steeds meer een data driven organisatie aan het worden
is. Om mee te kunnen komen in de informatierevolutie is bezinning op de vaar-
digheden van het politiepersoneel en hun opleiding nodig. Daarnaast worden ook
andere uitdagingen genoemd. Door de opkomst van private beveiliging en
bestuurlijke handhavers en door de toenemende internationale politiesamenwer-
king is bezinning op de positie, de wettelijke taakopdracht en de identiteit van de
Nederlandse politie nodig. Zowel intersectorale als transnationale samenwerking
vergt dat politieprofessionals helder voor ogen hebben wat de waarden zijn waar-
voor de Nederlandse politie staat, en wat goed, effectief en wettelijk toelaatbaar
politieoptreden inhoudt.
In aansluiting op het ideaalmodel in figuur 1 kunnen de ambities van de Strategi-
sche Onderzoeksagenda Politie met betrekking tot kennistransfer als volgt wor-
den weergegeven (zie figuur 2).

De agenda (A) is in het midden van de figuur getekend en biedt het richtingge-
vend perspectief voor het onderzoek. Omdat er gekozen is voor action research, is
de kennistransferrelatie tussen wetenschap en politiepraktijk als een wederkerige
relatie weergegeven. Onderzoekers proberen zo dicht mogelijk op en in contact te
komen met de politiepraktijk. Dat bevordert, zo is de verwachting, het leereffect
bij de betrokken uitvoerders. Kennistransfer zou dan al tijdens het onderzoek
plaatsvinden in plaats van achteraf als het resultaat klaar is. De kennistransferre-
latie tussen wetenschap en onderwijs is als een eenrichtingsrelatie getekend. Het
is de bedoeling dat onderzoeksresultaten bewerkt worden tot materiaal dat

8 www. politieenwetenschap. nl/ Content/ Uploads/ Overige_ documenten/ Bijlage_ 1_ SOANP. pdf.
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geschikt is om gebruikt te worden in de opleidingen (modules, lesbrieven, een
canon voor docenten). Wel wordt gedacht aan de mogelijkheid om docenten te
laten participeren in onderzoek van de lectoraten, wat als een aanzet tot wederke-
righeid gezien kan worden.
De agenda formuleert verder geen verwachtingen over de doorwerking van
wetenschappelijk inzicht via de opleiding naar de praktijk; vandaar dat figuur 2 op
dit punt een stippellijn laat zien. Ook wijkt figuur 2 af van het ideaalmodel van-
wege het ontbreken van vragen en doelstellingen over kennistransfer in het kader
van internationale of intersectorale samenwerking. Een verdere uitwerking van
de verwachtingen met betrekking tot kennistransfer zal hieraan aandacht moeten
besteden. Verder is vooral de (potentiële) rol van de docent in relatie tot de poli-
tiepraktijk interessant vanuit een perspectief van kennistransfer. In hoeverre is
het reëel om te verwachten dat docenten in het politieonderwijs een rol kunnen
gaan vervullen als consulent in relatie tot de politiepraktijk en zo bijdragen aan
kennistransfer?

4 Bijzonder lectoraat Kennistransfer

In verband met de Strategische Onderzoeksagenda Politie hebben de Politieon-
derwijsraad en de Politieacademie besloten tot het instellen van een bijzonder lec-
toraat Kennistransfer. Enerzijds is er de doelstelling om, in aansluiting op de
onderzoeksagenda, bij te dragen aan de doorwerking van wetenschappelijke ken-
nis die in dat kader tot stand komt. Daarnaast is er aandacht voor de ruimere con-
text waarbinnen dat onderzoek plaatsvindt (politiek-maatschappelijk en weten-
schappelijk). Het lectoraat Kennistransfer raakt bijvoorbeeld ook aan het regu-
liere hoger onderwijs. Daar kampen lectoren en onderzoekers met vergelijkbare
vraagstukken omtrent doorwerking. Bovendien zijn diverse hogescholen actief op
het terrein van het veiligheidsonderzoek en het veiligheidsonderwijs. Voorts
moet er rekening gehouden worden met reorganisaties die voortvloeien uit de
inbedding van de Politieacademie binnen het nationale politiebestel. Bestaande
opvattingen over onderwijzen, leren en kennisdeling (en bijpassende structuren
en voorzieningen) worden daarbij herijkt.

Figuur 2 Strategische Onderzoeksagenda Politie en kennistransfer
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Legenda:
W = wetenschap
P = politiepraktijk
O = onderwijs
A = agenda
      = wederkerige relatie kennistransfer
      = eenrichtingsrelatie
---- = nog onbenoemde relatie
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Het lectoraat Kennistransfer kent vooralsnog globaal vier programmalijnen.
De eerste programmalijn richt zich op het in kaart brengen van de huidige stand
van zaken en de (uiteenlopende) perspectieven die er zijn ten aanzien van kennis-
transfer. Vanuit de algemene achtergrond die hiervoor is geschetst, is het zaak
zicht te krijgen op de doelen en verwachtingen bij onderzoekers en beleidsma-
kers, maar vooral ook bij de (potentiële) gebruikers in de politiepraktijk en het
politieonderwijs. Wat zegt dat over methoden van kennistransfer die op dit
moment worden gehanteerd? Kan er met recht gesproken worden over kennisma-
nagement bij de politie? En hoe wordt er gedacht over open science?
Een tweede lijn betreft de vraag naar de global sense of place van politieprofessio-
nals. De werkomgeving van de politie is complex, dynamisch en maar beperkt
voorspelbaar. Dat wordt uitgedrukt met koepelbegrippen als globalisering, digita-
lisering, netwerken en sociaal-culturele diversiteit. Onder deze noemers gaat een
veelvoud aan specialistische onderwerpen schuil. Kenmerkend is dat het om
onderwerpen gaat die op meerdere schaalniveaus invloed uitoefenen op politie-
werk, internationaal, nationaal en lokaal. Binnen deze tweede lijn wordt een over-
zicht nagestreefd van de doorwerking van mondiale veiligheidsthema’s in lokale
contexten en van de consequenties daarvan voor het werk en de opleiding van
politieprofessionals.
In de derde programmalijn wordt onder de noemer ‘de docent als consulent’ de
doorwerking van wetenschappelijke kennis via het onderwijs richting de politie-
praktijk geagendeerd, en omgekeerd. Docenten die taken vervullen op het koppel-
vlak politieonderwijs en politiepraktijk fungeren niet alleen als docent, maar ook
als consulent. Zij komen met regelmaat in de politiepraktijk om te spreken met
studenten, hun praktijkcoaches, trajectbegeleiders en teams. In deze gesprekken
gaat het om het leerproces van studenten, maar ook over de uitoefening van het
politievak en de dilemma’s die zich daarin voordoen. Zeker in de hogere politieop-
leidingen wordt van studenten verwacht dat zij via leeronderzoeken bijdragen aan
de kwaliteit van het politiewerk; voor de gekwalificeerde politieprofessional is dat
een ‘must’. Omgekeerd kan ‘de docent als consulent’ ook bijdragen aan de evalua-
tie van de opleidingen door in de praktijk vragen te stellen zoals: ‘Leren politie-
mensen tijdens hun studie wat ze in de praktijk ook daadwerkelijk nodig hebben?’
‘Worden er aspecten gemist of kunnen er onderwerpen worden geschrapt?’ Deze
terugkoppeling kan weer van nut zijn bij wetenschappelijk onderzoek.
De vierde lijn ten slotte probeert een brug te slaan tussen twee verschillende per-
spectieven op de politieorganisatie. Enerzijds mikt de politie op hoger opgeleide
professionals met een aanzienlijke mate van professionele ruimte. Anderzijds is
er een inzet op het zijn van een informatieorganisatie. Dit gaat gepaard met een
nogal gedetailleerd uitlijnen van werkprocessen, wat juist kan leiden tot een inzet
op smal gedefinieerde functies met een bijpassende kennisvoorziening. Zwart-wit
gesteld kan hierin het onderscheid gezien worden tussen het streefbeeld van een
professionele bureaucratie (met veel professionele ruimte) versus het streefbeeld
van een machinebureaucratie (met de nadruk op structuren, regels en informa-
tie). Casuïstiek is nodig voor vakmanschap en operationele sturing, statistiek is
nodig voor het grote(re) overzicht. De keuze voor action research in de strategi-
sche agenda sluit vooral aan op de eerste benadering. Welke gerichte kennis-
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transferinitiatieven kunnen er genomen worden om de opbrengsten van action
research te verbinden met producten van de informatieorganisatie van de politie?

5 Afronding

Tot slot nog enkele woorden over kennistransfer, kennismanagement en curri-
cula. Het begrip knowledge transfer wordt pas sinds een jaar of twintig veelvuldig
gebruikt, vooral in studies over kennismanagement en de borging van noodzake-
lijke kennis binnen organisaties (need to know). Toch is kennistransfer zeker niet
alleen een managementthema. Het is al veel langer ook een kwestie van goed en
eigentijds (beroeps)onderwijs, van didactiek, methoden en leermiddelen en de
innovatie daarvan. Kennistransfer vergt vertaling, gerichte overdracht en orde-
ning. Als daar geen aandacht aan geschonken wordt, is er weinig kans dat ‘de
boodschap overkomt’. Het (door)ontwikkelen van curricula is daarom net zo goed
een kwestie van kennismanagement als van kennismanagement in relatie tot
bedrijfsprocessen. Zeker in sectoren waar wetenschap, beroepspraktijk en onder-
wijs nauw verbonden zijn, zoals in de landbouw en de gezondheidszorg, is daar
veel ervaring mee. Vergelijkbare kansen zijn er voor de politie, zeker nu er een
nationale politie is en ook de Politieacademie wordt ingebed in dit nationale
bestel.
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