
Sectorplan Defensie Politie afgerond  

Eind juni 2017 is het Sectorplan Politie en Defensie afgesloten met een slotbijeenkomst en een 

doorkijk naar de toekomst. Diverse gezamenlijke HRM maatregelen passeerden de revue, waaronder 

twee projecten waarbij het lectoraat kennistransfer was betrokken en waarover hier kort verslag 

wordt gedaan. Naast Henk Huisjes, lector kennistransfer, waren ook Theo Jansen en Rob van 

Wijngaarden van het bureau van de Politieonderwijsraad betrokken.  

Sectorplan  

Het personeelsbeleid van Politie en Defensie kenmerkt zich door een inzet op duurzaam inzetbare 

werknemers, binnen en buiten de organisatie, en op goed werkgeverschap. In 2014 besloten de 

Nationale Politie, het ministerie van Defensie en de werknemersorganisaties om voor een periode 

van twee jaar samen bepaalde knelpunten aan te pakken. Eind 2014 werd overeenstemming bereikt 

met het ministerie van SZW over een zgn. sectorplan, waarmee er aanvullende subsidie beschikbaar 

kwam. Op verzoek van de directie HRM van de Politie heeft de Politieonderwijsraad drie 

medewerkers beschikbaar gesteld voor de projectleiding en uitvoering van twee projecten binnen 

dit sectorplan. Het eerste project betrof een vergelijking van (min of meer) verwante functies en 

bijbehorende kwalificaties bij Defensie en Politie. In het tweede project werd een onderzoek 

uitgevoerd naar de haalbaarheid van een reguliere mbo 4 veiligheidsopleiding.  

Vergelijken functies en opleidingen  

Politie en Defensie opereren voor een belangrijk deel in een gezamenlijk werkveld. Daardoor hebben 

beide organisaties te maken met vergelijkbare HRM vraagstukken, zoals mobiliteit, duurzame 

inzetbaarheid en de erkenning van verworven competenties bij een loopbaanswitch. Het project 

‘vergelijken opleidingen’ richtte zich op de verwantschap tussen functies en opleidingen bij Defensie 

en Politie. Na een uitvoerige veldverkenning werden 22 combinaties van functies en opleidingen 

geselecteerd. Het verwantschapsonderzoek zelf is uitgevoerd door het adviesbureau CINOP. Het 

onderzoeksrapport geeft inzicht in de werkwijze en bevat een totaal van 44 ’deltakaarten’, waaruit 

overeenkomsten en verschillen blijken. De grootste mate van overeenkomst met 

functies/opleidingen van de politie werd (zoals verwacht) gevonden bij de Koninklijke 

Marechaussee, maar ook bij diverse andere functies werden overeenkomsten gevonden. Over het 

onderzoeksrapport en mogelijke vervolgactiviteiten vindt in het najaar verder overleg plaats tussen 

Politie, Defensie en opleidingsinstellingen, zoals de Politieacademie.  Het rapport wordt vooralsnog 

alleen binnen Politie en Defensie gedeeld. 

Mbo 4 Veiligheid  

Buiten Politie en Defensie is de afgelopen decennia een forse arbeidsmarkt ontstaan op het terrein 

van veiligheid, privaat (‘beveiliging’), maar vooral publiek (‘toezicht, handhaving’). Dit laatste is 

vooral het geval in grotere gemeenten en bij (semi) overheidsdiensten op het terrein van verkeer, 

vervoer en milieu. Veel van deze functies vergen een aanstelling als buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA). Politie en Defensie constateren dat er voor dit naastgelegen 

veiligheidsdomein opgeleid wordt in het mbo (tot maximaal niveau 3) en het hbo (bachelor 

veiligheidskunde), maar niet op de tussengelegen kwalificatieniveaus.  

In het project hebben Politie en Defensie de haalbaarheid van een mbo-4 veiligheid onderzocht. Het 

onderzoek zelf is uitgevoerd door onderzoeksbureau Panteia en kan worden gedownload via ASD, 

het Arbeidsmarkt- en Scholingsfonds Defensie. De conclusie is, dat er op korte termijn ruimte 

bestaat voor het starten van een eenjarige veiligheidsopleiding op mbo-4 niveau, in aansluiting op 



de bestaande opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV, mbo 3). Dit is vooral relevant in de 

grotere steden, waar de arbeidsmarkt het grootst is. Daarnaast is er een interessant alternatief in de 

vorm van een generieke eenjarige mbo-4 opleiding ‘leidinggeven aan project, team of afdeling’.  

Een mbo 4 opleiding kan bijdragen aan de (horizontale) mobiliteit tussen verschillende organisaties 

in het veiligheidsdomein, maar ook voorbereiden op coördinerende en leidinggevende functies. 

Verder wordt zo een brug geslagen tussen mbo 3 en het hoger beroepsonderwijs, dat zowel 

interessant is voor het loopbaanbeleid, als voor de verdere professionalisering van beroepen en 

bedrijven. Download het rapport Haalbaarheidsonderzoek mbo-4 veiligheid. 

 

  

https://scholingsfondsdefensie.nl/wp-content/uploads/Haalbaarheidsonderzoek_mbo-4_veiligheid.pdf

