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1 ● PARTHENON VAN BOEKEN  
 
 
Geachte collega’s, lieve vrienden en familie, belangstellenden, geachte aan-
wezigen.  
 
Ik begin met een bijzonder kunstwerk, weergegeven op de voorzijde van dit 
boekje met op de achterzijde een detailopname. Het is gemaakt naar het 
voorbeeld van het Parthenon in Athene, een wereldberoemd symbool van 
het hogere en verhevene, van de Griekse mythologie, de politiek en de cul-
tuur, hoog boven op de Acropolis.  
 
Als je goed kijkt, zie je dat het bekleed is met boeken; boeken die in de loop 
van de geschiedenis verboden zijn (geweest). Boeken opgeborgen achter 
een dikke laag plastic. Boeken kunnen namelijk heel gevaarlijk zijn, boeken 
kunnen mensen informeren en mobiliseren op een manier die machtheb-
bers niet uitkomt. Het Parthenon van Boeken, zoals het kunstwerk van 
Marta Minujín (1943) heet, was te zien op de Friedrichsplatz in Kassel tijdens 
de Documenta van 2017.  
 
Op dit plein verbrandden de nazi’s in 1933 tweeduizend verbannen boeken. 
Het werk werd voor het eerst opgesteld in 1983 in Buenos Aires, net nadat 
de Argentijnse junta ten val kwam. Behalve de historische betekenis, heeft 
het werk ook een eigentijdse lading. Nog steeds zijn er politieke regimes die 
niets moeten hebben van de vrijheid van meningsuiting, van democratie 
noch rechtsstaat. Ik had zelf nog een andere associatie toen ik daar stond. Ik 
dacht aan het verdwijnen van het papieren leerboek, verdrongen door digi-
tale middelen en methoden. Ik dacht aan studenten met usb-sticks, aan los-
bladig onderwijs, en schoolbibliotheken die krimpen of worden geruimd, 
vervangen door voorzieningen in de Cloud.  
 
Kennistransfer, kennisoverdracht, is sterk in verandering. In het politieon-
derwijs wordt veel verwacht van werkend leren, en verderop in de loop-
baan, van lerend werken, maar bovenal wordt er veel verwacht van digitali-
sering. Digitalisering verandert de schaal en de infrastructuur van het onder-
wijs en het leren. Hoe moet je dat beoordelen? Ik kan niet ontkennen dat ik 
er mijn twijfels over heb. Informatie op het internet is nog geen kennis in 
het hoofd. Wordt onderwijs niet gedegradeerd tot een soort digitale super-
encyclopedie, zonder veel samenhang, een oppervlakkig systeem van tref-
woorden en verwijzingen? En, wat te denken van al het nep-nieuws, mani-
pulaties van de publieke opinie via Facebook of Twitter?  
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Tegelijkertijd weet ik, nostalgie is een slechte raadgever. Mijn andere ik zegt, 
het blijft toch gewoon een kwestie van goed opletten, goede vragen stellen, 
goed en systematisch zoeken, benutten wat er op je pad komt en kritisch 
zijn op antwoorden die je tegenkomt of zelf verzint. Op het internet wemelt 
het van de interessante MOOCs (Massive Open Online Course), webinars en 
YouTube filmpjes, waar je veel van kunt opsteken. Deels vergt dit algemene 
vaardigheden, die we tegenwoordig 21st century skills noemen, maar meer 
nog vergt dit kennis van zaken op het terrein waar je goed in bent of goed in 
wilt worden (Kirschner, 2009; Kirschner, Meester & Bergsen, 2017). Digitali-
sering van onderwijs en van leren biedt mogelijkheden waar we vroeger niet 
van konden dromen, maar of het ook echt een revolutie is? De primaire ta-
ken van onderwijs en van de docent zijn nog steeds ordenen, overdragen en 
activeren, wetende dat liefde voor leren niet vanzelf komt.  
 
In tegenstelling tot de beschutting, mogelijk zelfs de geborgenheid van het 
traditionele leslokaal en het vaste curriculum, is kennisoverdracht tegen-
woordig echter wel een nogal diffuse, soms chaotische aangelegenheid ge-
worden. Een bezinning op de didactiek van kennistransfer lijkt mij daarom 
zeker op zijn plaats.  
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2 ● AANLOOP  
 
 
Ik heb lang gewerkt als secretaris van de Politieonderwijsraad (POR), een 
wettelijk overleg- en adviesorgaan. De POR ging in januari van 2003 formeel 
van start met als kerntaak het onderhoud en de verdere ontwikkeling van 
de kwalificatiestructuur, dat wil zeggen het geheel aan kwalificaties: politie-
diploma’s en politiecertificaten. In de loop der jaren zijn de afspraken hier-
over bijgesteld en aangescherpt. De kernpunten van dat proces zijn echter 
nog steeds: onderbouwing, navolgbaarheid, doelmatigheid en de samen-
hang van het geheel.  

 
Vanaf de jaren ’80 van de vorige eeuw waren er drie belangrijke momenten 
van integratie in het Nederlandse politieonderwijs (Huisjes, 2018b). Het eer-
ste moment vond plaats in het begin van de jaren ’90 toen het Landelijk Se-
lectie en Opleidingscentrum Politie (het LSOP) tot stand kwam, een fusie tus-
sen gemeente- en rijkspolitiescholen. Het tweede volgde al snel daarna in 
de vorm van Politieonderwijs 2002 (PO2002), toen er onderwijskundig een 

POLITIEONDERWIJSRAAD 

 
In de praktijk werden voorstellen voor nieuwe kwalificaties, of voor wij-
ziging van bestaande kwalificaties, vooral gezocht in uitspraken van lei-
dinggevenden en deskundigen bij de politie. Lang betrof dat uitspraken 
van boards, strategische beleidsgroepen en expertgroepen. Met andere 
woorden, de overleggremia van de politie. Dat is nog steeds zo, hoewel 
anders georganiseerd. Daarnaast is het zaak rekening te houden met het 
veiligheids- en politiebeleid en met politiegerelateerd wetenschappelijk 
onderzoek.  
 
Naast de kwalificatiestructuur zijn er andere thema’s waarover de POR 
overlegt en adviseert. Bijvoorbeeld, het onderwerp ‘werkend leren’, de 
relatie tussen het politieonderwijs en het reguliere onderwijs, en onder-
wijskundige thema’s, zoals de flexibilisering van leerwegen. Sinds 2014 
adviseert de Politieonderwijsraad over de strategische onderzoeks-
agenda politie en de uitbesteding van extern uit te voeren onderzoek.  
De taken van de POR zijn formeel vastgelegd in de Politiewet. De Politie-
onderwijsraad kent drie commissies: de Commissie Kwalificatiestruc-
tuur, de Commissie Onderwijs en de Commissie Kennis & Onderzoek. 
Verdere informatie is te vinden op: www.politieonderwijsraad.nl. 

http://www.politieonderwijsraad.nl/
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directe aansluiting tot stand kwam tussen het politieonderwijs en het regu-
liere mbo en hoger onderwijs. Vandaar ook de komst van de Politieonder-
wijsraad en de kwalificatiestructuur.  
 
PO2002 was een majeure, en zeker in de beginjaren, voorbeeld-stellende 
operatie. Het politieonderwijs werd van curriculumgericht, competentiege-
richt. Dat wil zeggen, niet de lesprogramma’s, maar de behoeften van de 
politiepraktijk werden leidend gemaakt, in de vorm van competentieprofie-
len. In 2004 werden er, eveneens naar het voorbeeld van het regulier onder-
wijs, lectoraten gevormd. De doelstelling: relevant praktijkgericht onder-
zoek uitvoeren ten dienste van de politiepraktijk en het politieonderwijs.  
 
In 2011 is mijns inziens het belangrijkste tipping point te vinden voor wat 
betreft de geschiedenis van het politieonderwijs. De minister van Veiligheid 
en Justitie stelde in dat jaar een kwartiermaker aan die in sneltreinvaart een 
nationaal politiekorps uit de grond stampte, dat al vanaf 1 januari 2013 in 
werking trad. Op de achtergrond speelden noodzakelijke bezuinigingen in 
de publieke sector een belangrijke rol, vanwege de financiële crisis in die 
jaren. Ook was er in deze jaren sprake van oplopende kritiek op het compe-
tentiegerichte opleidingsdenken, wat leidde tot een herstel van de aandacht 
voor kennis en kennistoetsen.  
 
Vanaf 2013, toen de nationale politie een feit was, ging de integratie verder 
met het inbedden van de Politieacademie én de Politieonderwijsraad binnen 
het nieuwe nationale politiebestel. Vier jaar later, op 1 januari 2017, was ook 
die stap gezet (het derde integratiemoment).  
 
Nederland kent nu één nationaal politiebestel met daarbinnen één oplei-
dingsinstituut voor de politie en een stelsel van politieopleidingen dat aan-
sluit op het reguliere onderwijs. De leiding van de Politieacademie is echter 
onafhankelijk gepositioneerd, direct onder de minister van Justitie en Veilig-
heid. De Politieonderwijsraad, eveneens onderdeel van het politiebestel, is 
het onafhankelijk adviesorgaan van deze minister; alle stakeholders van het 
politieonderwijs hebben zitting in deze Raad, naast de Politie en de Politie-
academie.  
 
Ondertussen was de Commissie Politie & Wetenschap in het najaar van 2013 
aangehaakt bij de Politieonderwijsraad. Dit werd de Commissie Kennis en 
Onderzoek, oftewel CKO. De noemer Politie & Wetenschap is gehandhaafd, 
maar beperkt tot een drietal reeksen van studies: Politiewetenschap, Poli-
tiekunde en Politie Verkenningen. Op de site www.politieenwetenschap.nl 

http://www.politieenwetenschap.nl/
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zijn deze te vinden. Van 2001 tot op heden zijn ruim 200 studies verschenen. 
P&W-publicaties zijn sinds 2012 vrij te downloaden.  
 
Aan onderzoek geen gebrek, en aan openheid al evenmin. Dit geldt temeer 
als we in ogenschouw nemen wat er aan politiegerelateerd onderzoek ver-
schijnt bij het Wetenschappelijke Onderzoeks- en Documentatie Centrum 
(het WODC), de Politieacademie, bij hogescholen en universiteiten, en, bui-
ten de programma’s om, bij reguliere uitgevers. De vraag wat er met deze 
productie gebeurt en wat daarvan wel of niet landt in de politiepraktijk en/of 
het politieonderwijs is alleen al hierom een terechte vraag.  
 
Geachte aanwezigen. Vanmiddag ga ik graag met u in op kennistransfer, 
schaal, infrastructuur en didactiek. Kennistransfer is in sterk uiteenlopende 
situaties aan de orde, op verschillende schaalniveaus (van lokaal en nabij, 
informeel en face-to-face, tot landelijk of zelfs internationaal) en steeds ver-
onderstelt kennistransfer een vorm van infrastructuur: voorzieningen die 
communicatie en kennisoverdracht mogelijk maken. Kennistransfer is met 
andere woorden een multilevel fenomeen. Dat vergt naar mijn mening een 
reflectie op de didactiek van het politieonderwijs.  
 
Ik koppel deze reflectie op didactiek aan strategische vragen die de Neder-
landse politie zichzelf stelt: Wat ziet de politie op zich afkomen, hoe begrijpt 
de politie dat, en wat doet en moet de politie ermee? Met andere woorden, 
het vraagstuk van de omgevingsoriëntatie, politiek, geografisch en didac-
tisch. De politie is er voor de ‘daadwerkelijk handhaving van de rechtsorde’ 
(Politiewet 2012, art. 3) maar staat daarin niet alleen. De politie is geen mo-
nopolist. In samenwerking met een variëteit aan partners, controleert de 
politie plaatsen, netwerken en verbindingen, steeds vaker ook grensover-
schrijdend, territoria en los afgebakende gebieden van uiteenlopende schaal 
en reikwijdtes. Dit plaatst de politie voor leervragen die niet weggaan, maar 
steeds terug blijven komen: Wat moeten we weten om hier, op deze plek, te 
kunnen doen wat er van ons verwacht wordt, en te kunnen veranderen als 
dat nodig is?  
 
Mijn stelling is dat dit weten meer vergt dan generieke vaardigheden en ken-
nis van werkprocessen. Er is kennis nodig van de wereld waarin de politie 
haar plaats en positie bepaalt, en realiseert.  
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BASISBEGRIPPEN 

 
Ik loop kort enkele basisbegrippen langs. In de titel van deze les staan er 
vijf vermeld: kennis, transfer, schaal, infrastructuur en didactiek.  
 

1. Kennis is enerzijds all-in, zoals cultuur, en anderzijds domeinspe-
cifiek. Kennis = weten. Veel kennis, zeker in beroepspraktijken, is 
impliciet. Zolang we weten van de hoed en de rand, is impliciet 
geen probleem (Sennett, 2008), maar in grotere verbanden is er 
behoefte aan zekerheid en nauwkeurigheid, en dus aan expli-
ciete, vastgelegde en formeel vastgestelde kennis. Goed voor het 
houvast en de zekerheid, maar niet zonder risico’s van verstar-
ring.  

 
2. Het begrip transfer is trending. We komen het tegen, overal waar 

sprake is van verbindingen, waar wordt overgestapt en overge-
dragen, letterlijk en figuurlijk.  

 
3. Schaal wordt hier ruimtelijk bedoeld als de karteerbare omvang 

van plaatsen/gebieden (lokaal, regionaal, nationaal, internatio-
naal, mondiaal) en reikwijdte van relaties en interacties.  

 
4. Infrastructuur betreft de voorzieningen die nodig zijn om te kun-

nen functioneren als samenleving of organisatie. Niet alleen fy-
siek en technisch (zoals verkeer, vervoer, ICT), maar ook sociaal 
(netwerken, institutionele voorzieningen). Scholen behoren tot 
de kennisinfrastructuur, zoals ook universiteiten, musea, biblio-
theken, kennis- en expertisecentra, etc.  

 
5. Didactiek betreft de methoden van kennisoverdracht en de men-

tale modellen die daarbij in gebruik zijn. 
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3 ● DIDACTIEK  
 
 
Ik ga ervan uit dat u bekend bent met de klassieke ‘didactische driehoek’, 
ook al hebt u geen onderwijsachtergrond. Ik begin hiermee, bij wijze van 
springplank. 
 

 
 
Punt 1: Er zijn leerkrachten: onderwijzers, docenten, leraren, trainers die 
leerprocessen organiseren en leerstof overdragen.  
 
Punt 2: Er zijn leerlingen: scholieren, studenten, en verderop in de loopbaan, 
werkenden, die leerstof krijgen aangeboden en die daar hopelijk van leren.  
 
Punt 3: En er is leerstof die wordt overdragen: de begrippen, de verhalen, de 
mentale modellen en theorie, de methoden en technieken, het repertoire.  
 
Tussen deze drie punten in, midden in de driehoek, bevindt zich de leerom-
geving, oftewel de plek waar het leren plaatsvindt. In de klassieke school, 
het lokaal. 
 
Terwijl ik dit vertel, denkt u mogelijk: ‘Dit is mij té simpel, een driehoek’. En 
daar hebt u een punt.  
 
We leven in een tijd waarin jongeren en volwassenen steeds meer zélf hun 
leerproces bepalen, in een tijd waarin klassikaal, groepsgewijs onderwijs 
niet meer de standaard is. Leren is veel meer dan vroeger een individueel 
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proces geworden, waarbij wat geleerd wordt, varieert van persoon tot per-
soon. Het is maar net wat iemand oppikt, op school, op internet, op straat, 
van collega’s of van wie of waar dan ook. Als je zelf de regie neemt over je 
eigen leerproces, werkt dat motiverend en kom je verder.  
 
Je kunt, andersom geredeneerd, hierin ook een dilemma zien, zeker in be-
roeps- en bedrijfsopleidingen. Voor de motivatie is zelfsturing goed. Maar, 
voor het leren van standaarden, gegeven het werk dat moet gebeuren, zou 
het handig zijn, als iedereen juist wél hetzelfde weet en dat de leerstof juist 
wél geordend is, en stap voor stap wordt doorlopen.  
 
Bovendien, zou het echt waar zijn, dat leren als vanzelf gaat, als je maar ge-
motiveerd bent en alle informatie met enkele muisklikken te pakken hebt? 
In de sport bijvoorbeeld, werkt dat zeker niet. Ook Gert Biesta (2014) meent 
van niet. Het is beter om het onderwijzen centraal te stellen, dan alle kaar-
ten op leren te zetten. Leren vergt onderwijzen.  
 
Jos Geerligs benadrukt dat iets meemaken niet hetzelfde is als ervaring op-
doen, en dat ervaring niet per definitie ook leren inhoudt. Daarvoor is voor-
kennis nodig, domeingebonden voorkennis. Voorkennis van schoolvakken, 
wetenschappelijke disciplines, vakgebieden en werkterreinen (Meester, 
Bergsen & Kirschner, 2017). Jaap Peters zei ooit: “Je scant wat je kent” (Pe-
ters & Wetzels, 1996). Wat je niet kent, kun je ook niet herkennen. En wat 
je nooit hebt geweten, kun je je ook niet herinneren. 
 
Kijken we naar de driehoek, dan verschillen de meningen. Waar de één het 
belang van leermethoden en leermiddelen benadrukt, onderstreept de an-
der het vakmanschap van de leerkracht of juist de leermotivatie en leerstij-
len van leerlingen, dan wel de beschikbaarheid van een elektronische leer-
omgeving (Tielemans, 1999).  
 
Hoe dan ook, mij helpt het, heel basaal, om een onderscheid te maken tus-
sen wat er wordt overgedragen in onderwijs (ik noem dat allemaal ‘kennis’), 
en hoe dat gebeurt (ik noem dat ‘didactiek’).  

 

EEN ANDER MODEL  

Ik deel graag een ander didactisch model met u, gebaseerd op het werk van 
Doreen Massey (2005), om samen met u te verkennen, of, en zo ja, hoe dat 
benut kan worden. Het gaat in dit model niet over de verhouding tussen de 
leerkracht, de leerling en de leerstof, maar over het stap-voor-stap verder 
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komen qua kennisverwerving en –verwerking, gezien vanuit de plek waar je 
bent. Zoals gezegd, ik focus op het vraagstuk van de omgevingsoriëntatie: 
Wat ziet de politie op zich afkomen, hoe begrijpt de politie dat, en wat doet 
en moet de politie ermee?  
 
In het midden van het model staat plaats in ruimte en tijd (waar, wanneer). 
Iets abstracter verwoord: positie. Een plaats kan een straat of een plein zijn, 
een wijk, een stad, een gebied, of nog groter, maar ook een plek in de infra-
structuur. Het woord schaal geeft aan dat omvang en reikwijdte variabel zijn. 
Plaatsen zijn concreet en complex: we ervaren plaatsen door er te zijn. 
 
Niet de vraag ‘wie ben ik’ staat centraal, maar de vraag ‘waar ben ik’. Op 
welke plaats ben ik, in welke positie? Wat is er hier aan de hand, wat moet 
er gebeuren? Wat zijn kansen, risico’s, wat zijn dreigingen? 
 
 

 
 

 
Rondom plaats/positie staan vier velden met algemene begrippen. Deze 
kunnen we gebruiken om te spreken over de ordening van opleidingen en 
hrm-interventies op het werk.  
 
Ten eerste, diversiteit. Er is niet één werkelijkheid. Elke plaats/positie kent 
zijn eigen concreetheid en complexiteit. Er zijn talloos veel plaatsen en 
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knooppunten, sommige daarvan zijn zeer bekend en uitvergroot, maar de 
meeste helemaal niet. De plaats/positie waar je zelf bent, kun je ervaren, 
maar verderop wordt het lastiger. De uitdaging is verscheidenheid en meer-
voudigheid zo goed en volledig mogelijk waar te nemen en niet weg te ge-
neraliseren door alles en iedereen over één kam te scheren of te reduceren 
tot een of andere indicator. We moeten daarom uitkijken met het kopiëren 
van ‘best practices’ (Cartwright & Shearing, 2012). Diversiteit doet een be-
roep op het vermogen tot relativering en empathie, het vermogen je te ver-
plaatsen in de plek/positie van een ander.  
 
Ten tweede, perceptie en representatie. Een ieder staat voor de vraag hoe 
om te gaan met (beelden van) de werkelijkheid. Door onze opvoeding, op 
school en later in studies, op ons werk, dan wel via de media, leren we plaat-
sen/posities op een bepaalde manier te zien, voorstellingen van zaken te 
onderscheiden en te gebruiken en, na verloop van tijd, hopelijk, ook te be-
kritiseren. Mooie voorbeelden van kritiek zijn te vinden in het werk van de 
criminologe Katja Franko Aas (2012, 2013). Bepaalde criminologische mo-
dellen suggereren universele geldigheid, maar zijn gebaseerd op ervaringen 
in slechts een beperkt aantal grote Amerikaanse steden. Daartegenover 
staan criminologische studies die zich juist focussen op heel specifieke plaat-
sen, zonder generalisaties en pretenties van algemene geldigheid (Weisburd 
et al. 2016).  
 
Ter derde, relaties en interacties. Plaatsen staan in verbinding met andere 
plaatsen, tegenwoordig meer dan ooit. Er wordt nabij en over ver samenge-
werkt en geconcurreerd, onderhandeld en geleerd (Sennett, 2012). Maar, er 
zijn ook heel lelijke relaties en interacties, nare afhankelijkheden, uitbuiting, 
uitsluiting, discriminatie, criminaliteit, radicalisering, waarbij fair play ver te 
zoeken is. De politie heeft haar handen vol hieraan. De politie moet de 
rechtsorde niet alleen handhaven in plaatsen en gebieden, maar evenzeer 
in netwerken en infrastructuren. Dat vergt afspraken. Soms lukt dat goed en 
steeds beter, zoals binnen de Europese Unie, hoewel de naderende Brexit 
zomaar roet in het eten kan gooien. In het schema heet dat allemaal relaties 
en interacties. Deze termen staan voor de dynamiek van plaats en ruimte, 
good, bad, and ugly. 
 
Het vierde veld betreft verandering en continuïteit: wat verandert, wat blijft 
hetzelfde? Plaatsen (posities) veranderen bij voortduring. Steeds weer moe-
ten mensen en organisaties zich aanpassen aan veranderende omstandighe-
den. We noemen dat responsiviteit. Toch verandert niet alles, of in ieder 
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geval niet zonder meer. Maar al te vaak gaan mensen, organisaties en insti-
tuties in de weerstand als veranderingen zich aandienen. Mensen en orga-
nisaties hechten aan stabiliteit, tradities en zekerheden.  
 
Zoals gezegd, het is een didactisch model. Waar het op aan komt, is dat de 
bal wordt rondgespeeld, dat het oordeelsvermogen van studenten en van 
professionals wordt geactiveerd en dat hun kennis van zaken toeneemt.  
 
The Boxer is een populair liedje van Simon & Garfunkel. Een bekende regel 
uit het liedje luidt: “After changes upon changes, we are more or less the 
same”. Zo’n regel spreekt aan; na alles wat we hebben meegemaakt, zijn we 
nog steeds dezelfde. Zo kun je jezelf bij elkaar houden, continuïteit ervaren, 
min of meer. Ondertussen veranderen plaats en ruimte om je heen, en dik-
wijls zeer ingrijpend, beyond recognition.  
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4 ● POOLSHOOGTE  
 
 
Ik loop het didactisch model nog een keer langs. Stel, we nemen het Noord-
poolgebied.  
 
We nemen even de tijd om in ons hoofd op te roepen waar we aan denken, 
bij het woord Noordpool. Wat weten we ervan? Welke beelden? Wat vinden 
we ervan? Hebben we een mening? Als je kijkt hoe er over dit gebied wordt 
gerapporteerd door wetenschappers, journalisten, filmmakers, door milieu-
organisaties, mijnbouwondernemingen of politici, dan tonen zich twee heel 
verschillende beelden. Enerzijds het bedreigde natuurgebied, de ecolo-
gische ramp die zich voltrekt. Anderzijds een gebied met nieuwe kansen, 
scheepvaartroutes via de Noordkaap, een nieuwe Willem Barentsz, de voor-
raden aan olie, gas, en andere delfstoffen. Concurrerende beelden met an-
dere woorden, elk met hun eigen achterliggende belangen en meningen.  
 
Je kunt het model vergelijkbaar toepassen in het politieonderwijs, bijvoor-
beeld in een opleiding tot wijkagent. In deze opleiding leren wijkagenten in 
spé een wijkscan te maken. Dat gebeurt aan de hand van de zgn. DESTEP-
methode (een afkorting van zes invalshoeken: demografisch, economisch, 
sociaal-cultureel, technologisch, ecologisch en politiek-juridisch). Dat wordt 
nog wel eens ervaren als een soort verplichte invuloefening. Ik denk, als je 
zou spreken over concurrerende beelden van dezelfde wijk, dat dit verhel-
derend en motiverend kan werken. Bovendien, als je wijken vergelijkt, kun 
je er achter komen dat het beroep dat op de wijkagent gedaan wordt, niet 
overal hetzelfde is. Wat er van de politie wordt verwacht, verschilt omdat 
plaatsen en omstandigheden nu eenmaal verschillen. Met het didactisch 
model in de hand, zou gesproken kunnen worden over de benutting van de 
professionele ruimte van een wijkagent en hoe zich dat verhoudt tot profes-
sionele standaarden in het gebiedsgebonden politiewerk.  
 
De uitdaging is verschillende voorstellingen van zaken te onderkennen, daar 
over te spreken en vanzelfsprekendheden ter discussie te stellen. Dit mag je 
verwachten van kritische professionals. Een professional neemt niet alles 
voor zoete koek aan, heeft oog voor diversiteit, voor de betekenis van rela-
ties en interacties, en weet veranderingen en continuïteiten te waarderen. 
Van een kritische politieprofessional mag je ook belangstelling verwachten 
voor de politie in de omringende landen of de politie in de Verenigde Staten, 
waar zoveel ideeën over de toekomst van de politie vandaan komen (Van 
Dijk, Hoogewoning & Punch, 2015; Vitale, 2017).  
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Toepassing van het model vergt dat docenten bereid zijn de bal ook voor 
zichzelf rond te spelen. In plaats van te zeggen: “Dit is het, zo zit het”, kunnen 
ze samen met studenten (en wellicht ook onderzoekers) optrekken en vra-
gen: “Is dit het, zit het werkelijk zo?”.  
 
Nog nooit hebben we zoveel mogelijkheden gehad om zélf na te denken 
over onze plek en positie in de wereld, omgeven als we zijn met data, infor-
matie en kennis. De keerzijde is dat het soms wel een tropisch regenwoud 
lijkt, waarin het erg lastig is om je positie en richting te bepalen. Het is na-
tuurlijk beeldspraak, dus GPS helpt niet. Wat nodig is, is overzicht en inter-
pretatie.  
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5 ● WINTER IS COMING 
 
 
In november vorig jaar is in Den Haag de Spinozalens uitgereikt aan Domini-
que Moïsie, schrijver van het boek ‘De Triomf van de Angst’. In dit boek legt 
Moïsie uit wat geopolitieke beeldvorming inhoudt aan de hand van bekende 
televisieseries, zoals Game of Thrones, Downtown Abbey, Homeland en 
House of Cards. Waar in vroeger tijden de tijdgeest werd gevangen door 
schrijvers als Lev Tolstoi (Oorlog en Vrede), Victor Hugo (Les Misérables) of 
Charles Dickens (Great Expectations, Little Dorrit), zijn het tegenwoordig de 
scenarioschrijvers van televisieseries die een wereldpubliek bereiken met 
hun blik op de wereld. Er was de afgelopen maanden veel aandacht voor het 
werk van Moïsie in de pers en op tv. De slogan Winter is coming uit Game of 
Thrones heeft vanaf 2011 (het jaar van de eerste reeks) een cult status ge-
kregen, als weerspiegeling van de opkomst van een angstcultuur, volgens de 
schrijver (Moïsie, 2018: 10).  
 
Vooral de Westerse samenleving staat, volgens Moïsie, steeds meer in het 
teken van de angst. Burgers worden opgeroepen zich voor te bereiden op 
risico’s. Niet alleen terrorisme, maar ook overstromingsgevaar, stroomuit-
val, ondermijning van het lokaal openbaar bestuur door witwaspraktijken, 
vreemde ziekten vanwege verre reizen, het mogelijke misbruik van kunst-
matige intelligentie en cybercrime. Al met al, we leven in een risicosamenle-
ving: waakzaamheid is geboden (Dietz et al. 2008). Dat vergt mensen, mid-
delen, methoden en bevoegdheden, en zo kom je, al redenerend uit bij de 
politie, de veranderingen die de politie meemaakt en hoe het verder moet, 
qua intelligence, handhaving, opsporing, mens & organisatie. Maar ook bij 
de brede verzameling van andere handhavings-, opsporings- en hulpverle-
ningsorganisaties, landelijk (denk aan Rijkswaterstaat), regionaal (de Omge-
vingsdiensten) en lokaal (het Stadstoezicht bijvoorbeeld).  
 
Het werk van Moïsie is om twee redenen interessant.  
 
Enerzijds omdat het een voorbeeld is van hoe beeldvorming vaak werkt, bo-
venlangs, door de lucht als het ware, anarchistisch en ongecontroleerd. Ge-
lukkig maar, stelt Moïsie, zo gaat dat in Westerse democratieën. Er is vrijheid 
van meningsuiting, vrijheid om voorstellingen van zaken te delen. Televisie 
is geen propagandakanaal van een overheid, zoals dat in veel andere landen 
wel het geval is. Verheerlijking van de eigen grootheid, het eigen verleden, 
of de eigen leider is in het Westen niet gebruikelijk. De series dragen bij aan 
het beeld dat mondiale gevaren zich opstapelen, en dat ons land, dan wel 
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Europa, grote risico’s loopt. Denk aan de mondiale concurrentieverhoudin-
gen, de internationale georganiseerde criminaliteit, het oprukken van de 
maffia, de ondermijning van de rechtsstaat, maar ook aan de opwarming van 
de Aarde.  
 

 

 
Anderzijds omdat het bij Game of Thrones (en veel andere series) gaat om 
territoria, om rijken en staten die met elkaar strijden, in wisselende coalities. 
Een wereld van staten, zoals we dat aangeleerd krijgen op de basisschool; 
een wereld die het meest duidelijk bestond vanaf het einde van de 19e eeuw 
tot in de jaren 1980. Dat beeld is tegenwoordig echter in belangrijke mate 

 
Triomf van de Angst (vertaling 2018, origi-
neel in het Frans, 2016). Verschenen bij 
Boom, Amsterdam. Dominique Moïsie 
(1946) is een Frans hoogleraar op het terrein 
van Internationale Relaties. Hij werkt deels 
in Frankrijk en deels in de Verenigde Staten.  
 
De grondslag van Triomf van de Angst is te 
vinden in een eerder boek: ‘The geopolitics 
of emotion. How cultures of fear, humilia-
tion, and hope are reshaping the world” 
(2009). Moïsie verdeelt hierin de Wereld in 
drie grote ‘culturen’.  
 
Ten eerste, een cultuur van angst (dat is de Westerse cultuur, van Europa 
en Noord-Amerika), de cultuur die het meest te verliezen heeft, waar men-
sen zich grote zorgen maken over het verlies van aanzien, positie, etc. Een 
cultuur waarin de wereld vooral begrepen wordt in termen van bedreigin-
gen en waar het eigen belang van de weersomstuit centraal is komen te 
staan.  
 
Ten tweede, is er de cultuur van de vernedering en de woede. Moïsie 
denkt daarbij vooral aan de Arabische wereld.  
 
De derde cultuur, de cultuur van de hoop en de vooruitgang, is niet langer 
te vinden in Noord-Amerika (wat lang wel zo was), maar veeleer in het 
Verre Oosten, het gebied met de opkomende economieën van China, India 
en Zuidoost-Azië.  
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onjuist. We leven steeds meer in een wereld van netwerken, waarin niet al-
leen staten en hun instellingen en grote bedrijven doen aan internationale 
relaties, maar een wereld waarin we dat eigenlijk allemaal doen, in meer of 
mindere mate. Zoals te lezen in Cahiers Politiestudies, nr. 47 (2018): we le-
ven in een tijd van ‘glocalisering’ met alle onvoorspelbaarheid van dien.  
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6 ● ONDERWIJS EN KENNISTRANSFER  
 
 
Maatschappelijk gesproken is onderwijs het belangrijkste voorbeeld van 
kennistransfer. Idealiter is wat via onderwijs wordt overgedragen, welover-
wogen, onderbouwd, actueel en responsief. Bovendien, geordend, studeer-
baar en met ruimte voor discussie en persoonlijke groei. De onderwijsprak-
tijk laat echter ook zien, dat er risico’s zijn van stilstaand water, dat curricula 
en leermiddelen jaar in jaar uit hetzelfde blijven en dat er maar weinig 
ruimte is voor tegenspraak.  
 
Responsiviteit van opleidingen (in relatie tot de maatschappij, beroepsprak-
tijken en wetenschappelijk onderzoek) is niet gegarandeerd, maar wel nood-
zakelijk. Dat is wat mij betreft de kern van kennistransfer in relatie tot de 
politie en het politieonderwijs.  
 
Gelukkig is er de laatste jaren sprake van een nieuw stelsel van kwaliteits-
zorg op de Politieacademie. Een stelsel, dat docententeams in het politieon-
derwijs beter positioneert en dat een groter appèl op docenten doet, voor 
wat betreft de doorontwikkeling van curricula (Prins, 2018).  
 
Wat betreft de kennis waarmee docenten in het politieonderwijs werken, 
kan een driedeling gemaakt worden (Dodds, 2014; Van der Wusten & Ma-
madouh, 2015):  
 

1. Formele kennis. Het intellectuele debat. Publicaties van weten-
schappers, adviesraden (zoals de Adviesraad Internationale Betrek-
kingen of de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid), 
strategische instituten en denktanks (Clingendael, NSOB).  

 
2. Praktijkkennis. Kennis van en voor beleid, uitvoering, evaluatie.  

 
Toegepast op de politie:  
 
(a) Het veiligheid- en politiebeleid (agenda’s, nota’s, plannen, rap-
porten, richtlijnen, maar ook wet- en regelgeving). Hieruit blijkt 
welke besluiten genomen zijn of worden overwogen, hoe er wordt 
gericht, ingericht, uitgevoerd, geëvalueerd en beoordeeld.  
 
(b) De politie zelf, de professie. Wat vinden de vakmensen, de pro-
fessionals er zelf van? Wat zijn de opvattingen die op de werkvloer 
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gedeeld worden en wat is hierover te lezen in bijvoorbeeld vakbla-
den of op sociale media waar politiemensen gebruik van maken?  
 

3. Algemene, publieke kennis. Kennis die circuleert via de (sociale) me-
dia, kranten, praatprogramma’s op televisie, populaire politieseries, 
kunstuitingen, YouTube, etc.  

 
De drie categorieën zijn niet messcherp van elkaar te scheiden, ze lopen in 
elkaar over. Bijvoorbeeld als wetenschappers adviseren over beleid, actie-
onderzoekers daadwerkelijk participeren in beroepspraktijken of als weten-
schappers zich via de media uitspreken over actuele gebeurtenissen.  
 
In het politieonderwijs komen alle drie categorieën van kennis aan bod. Voor 
docenten is er de didactische uitdaging om de onderlinge verbanden aan te 
tonen, de overeenkomsten en verschillen, om zo bij te dragen aan het oor-
deelsvermogen van studenten en van medewerkers.  
 
De benutting van politiegerelateerd wetenschappelijk onderzoek, de eerste 
categorie, is niet vanzelfsprekend. Er verschijnen jaarlijks heel wat publica-
ties waardoor het lastig kan zijn door de bomen het bos te zien. Wie werkt 
aan de ontwikkeling van leermiddelen, curricula en kwalificaties heeft be-
hoefte aan overzicht en interpretatie van politiegerelateerd onderzoek, in 
aansluiting op het karakter van een bepaalde opleiding of onderdeel daar-
van. Politieonderwijs is, net zoals de politiepraktijk, een divers landschap. Er 
zijn vele vakgebieden, werkterreinen, rollen en specialismen en even zovele 
antwoorden op de vraag: “Wat komt er op ons af”. Bovendien omvat het 
veiligheidslandschap meer organisaties, dan de politie alleen (zie bijvoor-
beeld De Bosatlas van de Veiligheid, 2017).  
 
Er is zicht nodig op urgenties, vraagstukken en dilemma’s. Programma’s en 
agenda’s van de politie geven daar uitdrukking aan. Denk aan de pro-
gramma’s opsporing en vervolging, intelligence, financieel-economische cri-
minaliteit of Blauw Vakmanschap. Het helpt ook als onderzoekers al tijdens 
het onderzoek samenwerken met docenten en studenten. Onderzoekers 
kunnen bijdragen aan de omgevingsbeelden van docenten, studenten en 
werkenden. Waar de onderlinge samenhang en samenwerking solide is, kan 
gesproken worden van ‘communities of practices’ (Wenger & Trainer, 2015).  
 
Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe strategische onderzoeks-
agenda (2019-2022), terwijl tegelijkertijd de opbrengsten van de agenda van 
2015-2019 zichtbaar worden. Dit biedt kansen om samenhang te versterken 
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tussen onderzoek, praktijk en onderwijs, en verdere kansen voor samenwer-
king te benoemen.  
 
 

STRATEGISCHE ONDERZOEKSAGENDA POLITIE  

De strategische onderzoeksagenda 2015-2019 is in het najaar van 2014 
door de Politieonderwijsraad aangeboden aan de minister van Veiligheid 
en Justitie en vastgesteld in mei 2015. Zie: https://www.politieenweten-
schap.nl/Content/Uploads/Overige_documenten/Bijlage_1_SOANP.pdf  
 
Ondertussen werd er een nieuw wette-
lijk kader voorbereid met het oog op de 
inbedding van de Politieacademie en 
de Politieonderwijsraad in het politie-
bestel. Hiermee werden nieuwe spelre-
gels geïntroduceerd. Deze gingen in 
werking per 1 januari 2017. Een belang-
rijk vraagstuk met betrekking tot het 
politiegerelateerde onderzoek betreft 
de ‘doorwerking’ ervan in de praktijk 
en het onderwijs. De ervaring leert dat 
wetenschappelijke kennis over en voor 
de politie niet zonder meer aansluit bij 
de beoogde gebruikers in het politieon-
derwijs of de politiepraktijk. Er is verta-
ling nodig, ordening en overdracht.  
 
In 2019 wordt een nieuwe onderzoeksagenda opgesteld met een looptijd 
tot en met 2022. Meer nog dan in het verleden zal het format voor het 
indienen van onderzoeksvoorstellen aandacht besteden aan de beoogde 
doorwerking in de praktijk en het onderwijs en hoe een aanvrager dat 
denkt te gaan bevorderen. Tot nu toe ligt de nadruk nog teveel bij beleids-
onderzoek (Andriessen et al. 2015).  
 
Voor een pleidooi voor meer aandacht voor doorwerking, zie bijvoorbeeld 
het artikel van Janine Janssen en mijzelf in Tijdschrift voor Criminologie, 
2018-2. In een later artikel in Tijdschrift voor de politie (2018-7: 6-9) plei-
ten Janssen, De Meij en Maier ervoor onderzoekers die werkzaam zijn in 
het korps, bijvoorbeeld als analist, meer te betrekken bij wetenschappe-
lijk onderzoek.  

https://www.politieenwetenschap.nl/Content/Uploads/Overige_documenten/Bijlage_1_SOANP.pdf
https://www.politieenwetenschap.nl/Content/Uploads/Overige_documenten/Bijlage_1_SOANP.pdf
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7 ● OVER LECTOREN EN PRACTOREN  
 
 
De overheid stimuleert al langere tijd de externe gerichtheid in het mbo, het 
hbo en de universiteiten. Onderwijsinstellingen en opleidingen moet niet 
standalone functioneren, maar in samenwerking en samenhang met de om-
geving, en actief bijdragen aan maatschappij en economie. Dienstverlening 
in de vorm van onderzoek kan daarvoor een belangrijk voertuig zijn.  
 
In het hbo is aan het begin van deze eeuw het lectoraat ingevoerd, bedoeld 
als een vliegwiel van verandering en ontwikkeling (Leijnse, 2002; 2005; 
Leijnse, Hulst & Vromans, 2006). Innovatie in het hbo zou ten goede moeten 
komen aan bedrijven en instellingen. Er werden lectoren aangesteld en ken-
niskringen gevormd, gelegenheidsverbanden van lectoren, onderzoekers, 
docenten en professionals uit de beroepspraktijk. Lectoren gingen bijdragen 
aan de professionalisering van docenten door deze, en hun studenten, te 
betrekken bij hun onderzoeksactiviteiten. Lectoren kregen zo een centrale 
rol bij het ‘openzetten van de luiken’ van de hogescholen, de bevordering 
van kenniscirculatie met het werkveld, en de vernieuwing van curricula.  
 
Onlangs maakte het Rathenau Instituut hiervan de balans op (De Jonge, 
2016). Daarin werd onder andere een vergelijking gemaakt tussen het on-
derzoek aan universiteiten en de hbo-instellingen. In vergelijking met uni-
versiteiten blijken wetenschappelijke tijdschriften, ‘peers’ en een internati-
onale oriëntatie van minder belang voor de lectoraten op de hbo’s. Bij de 
lectoraten gaat het vooral om de innovatie binnen de professie in de eigen 
regio en om de kwaliteitsverbetering van het onderwijs. Wat betreft de re-
latie tussen lectoraten en het onderwijs blijkt dat het percentage studenten 
dat bij onderzoek betrokken wordt, sterk is gestegen tussen 2008 en 2014, 
tot wel 80%. Ook blijken lectoren actief bij te dragen aan de vernieuwing van 
curricula. Het aantal lectoren in Nederland is tussen 2008 en 2014 gegroeid 
van 350 naar 600.  
 
Ondertussen volgt het mbo in ons land het voorbeeld van het hbo, onder de 
noemer ‘practoraat’. Eind 2018 waren ruim 30 practoraten actief. Zoals lec-
toraten, beogen practoraten een scharnierfunctie te vervullen tussen inno-
vatie van de beroepspraktijk waarvoor het mbo opleidt en de vernieuwing 
van het beroepsonderwijs zelf. In 2015 is de Stichting Ieder Mbo een Practo-
raat opgericht, met steun van het ministerie van OCW (zie: 
https://www.practoraten.nl). Deze stichting is bedoeld als een platform 
voor onderling contact en kennisdeling. Beoogd wordt om een mbo-eigen 

https://www.practoraten.nl/
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onderzoekstraditie en onderzoekscultuur te bouwen, en manieren te ont-
wikkelen om kennis werkbaar te maken, te ontdekken en creatieve manie-
ren van kenniscirculatie te ontwikkelen (Scheeren & Voncken, 2018: 16-17).  
 
Lectoren en practoren fungeren primair op een regionaal schaalniveau. Het 
relatienetwerk betreft overwegend de regionale opleidingsstructuur en het 
regionale werkveld. Het belang van landelijke afstemming wordt weliswaar 
erkend en ook nagestreefd, maar verreweg de meeste tijd gaat op aan het 
regionale speelveld. Dat geldt niet voor de Politieacademie. Van meet af aan 
hebben de politie-lectoren een landelijke functie en bij sommige activiteiten 
reikt het netwerk tot voorbij de landsgrenzen. Wat opvalt, is dat politiege-
relateerd onderzoek vooral gaat over de verbinding tussen onderzoek, be-
leid en praktijk, en minder aansluit bij of gebruik maakt van het politieon-
derwijs.  
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8 ● DE DOCENT ALS CONSULENT  
 
 
Dit brengt me bij de verwachtingen die we hebben van docenten, oftewel, 
van het docentschap. Ik vind dat een docent méér moet zijn dan een onder-
wijzer, hoe belangrijk ook, en ook méér dan een begeleider. Zeker in het 
politieonderwijs zal een docent ook een expert of specialist moeten zijn en 
een cultuurdrager van de politie. Tel ik die verwachtingen op, onderwijzer, 
begeleider, expert/specialist en cultuurdrager, dan kom ik, alles overziend, 
uit bij de docent-als-consulent. De consulent die in staat is over de grenzen 
van de politieopleiding en een specifieke praktijksituatie heen te kijken, en 
daarover te informeren en te adviseren, richting zowel studenten als col-
lega’s.  
 
Deze vijf verwachtingen houden elk een appèl in wat betreft kennistransfer. 
Politieopleidingen worden gedragen door docenten, zij geven de curricula 
vorm en inhoud, zij begeleiden studenten in de opleiding en in de praktijk. 
Als expert of specialist zorgen zij voor de overdracht van kennis vanuit we-
tenschap naar het onderwijs en via het onderwijs, als consulent, naar de po-
litiepraktijk. Met elkaar vormen docenten in een team het doorgeefluik tus-
sen onderzoek en praktijk.  
 
Het perspectief van ‘de docent als consulent’ biedt mijns inziens mogelijkhe-
den om curriculumontwikkeling van onderaf te realiseren en vanuit het on-
derwijs zelf bij te dragen aan het onderhoud en de verdere ontwikkeling van 
de kwalificatiestructuur van het politieonderwijs. In dat verband attendeer 
ik graag op een advies van de Onderwijsraad uit 2014: Een eigentijds curri-
culum. Het pleidooi dat ik hieraan koppel is: “Laten we duidelijk maken wat 
we verwachten van docenten in het politieonderwijs, wat het beroep van po-
litiedocent omvat en welk beroep we er daarom op willen en mogen doen”.  
 

VIJF VERWACHTINGEN TEN AANZIEN VAN HET DOCENTSCHAP IN HET 

POLITIEONDERWIJS  
 

Verwachting 1  
 
De docent is een onderwijzer, die lesgeeft, een goede verteller is, aantrek-
kelijk en doelmatig lesmateriaal maakt, bijdraagt aan het inrichten en eva-
lueren van curricula van politieopleidingen, en die in staat is studievoort-
gang te beoordelen en in afrondende zin, te examineren. De docent als 
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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 tij-
dens hun studie wat ze in de praktijk ook daadwerkelijk nodig hebben? 
Borgen de examens de benodigde kennis, vaardigheden en houdingsas-
pecten? Worden er aspecten gemist of zijn er onderwerpen overbodig?”. 
 
Verwachting 2  
 
De docent is een expert of specialist, zoals de politie daarover spreekt. 
Een expert/specialist beschikt over deskundigheid op een of meer vakge-
bieden binnen het politiewerk en/of specifieke werkterreinen, functio-
nele specialisaties of rollen. Een specialist beschikt bovendien over het 
vermogen om in relatie tot de eigen beroepspraktijk praktijkonderzoek 
uit te voeren. Het werk van een politie-expert/-specialist kan worden af-
gewisseld met werk als docent in het politieonderwijs. 
 
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 beroepsprak-
tijk. Een docent die dat in de gaten heeft, sluit daarop aan en draagt bij 
aan de verwerking van belevenissen tot ‘ervaringen’. De docent als bege-
leider is niet alleen gericht op kwalificatie van studenten, maar ook op 
socialisatie en persoonsvorming. De docent als begeleider handelt doel-
gericht 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 Ne-
derlandse democratie en rechtsstaat en de politie onderschrijft en uit-
draagt, en die van daaruit de praktijk van de politie en het politieonder-
wijs, in Nederland, maar ook daarbuiten, kritisch bespreekt met studen-
ten en zo bijdraagt aan hun oordeelsvermogen. Dit kan gepaard gaan met 
praktijkonderzoek.  
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Verwachting 5 
 
De docent is een consulent die kansen benut om bruggen te slaan tussen 
wetenschap en onderwijs, en tussen onderwijs en beroepspraktijk. De do-
cent als consulent is een informeel adviseur, een ‘vertaler’, richting col-
lega’s in het onderwijs en de beroepspraktijk en studenten. De eerste vier 
verwachtingen komen samen in de vijfde. 
 

* 
 
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 be-
nutten kansen om in te spelen op de behoeften van studenten en col-
lega’s met tips en informele adviezen. Docenten staan voor de uitdaging 
om kennis te nemen van relevant wetenschappelijk onderzoek en het ge-
bruik daarvan in de politieopleidingen en in de politiepraktijk te bevorde-
ren. Dat vergt vakinhoudelijke en didactische afwegingen.  
 
Vanuit het politiewetenschappelijk onderzoek kan aangesloten worden 
op het bovenstaande met servicedocumenten, professionaliseringsactivi-
teiten en ondersteuning bij het (her)ontwerp en de realisatie van leerme-
thoden en leermiddelen.  
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9 ● ZAAIEN EN INNOVEREN  
 
 
Het hoger onderwijs kent, naast onderwijs en onderzoek, een derde hoofd-
taak: de verspreiding van wetenschappelijke inzichten ten behoeve van de 
maatschappij. In de veelgebruikte term ‘disseminatie’, letterlijk vertaald 
‘zaaien’, zit de hoop en de verwachting besloten dat zaaigoed ontkiemt en 
tot wasdom komt. Vandaar de wetenschapsdagen op universiteiten en 
studium generale, de bijdragen van wetenschappers aan het publiek debat 
en dergelijke.  
 

Ook de wetenschapsjournalistiek past hierbij, denk aan het werk van Bas 
Haring bijvoorbeeld, schrijver, televisiepresentator en sinds 2006 hoogleraar 
‘publiek begrip van wetenschap’. Waar het om gaat, is wetenschapscommu-
nicatie in brede zin. Denk ook aan de optredens van de natuurkundige Rob-
bert Dijkgraaf en de neuropsycholoog Erik Scherder in De Wereld Draait 
Door. Of aan Ad van Liempt en het onvolprezen tv-programma Andere Tij-
den. Tegenwoordig spelen, naast boeken, kranten, tijdschriften en televisie-
programma’s, ook media als YouTube en Twitter een grote rol.  
 

Een fundamentele landingsplaats voor wetenschapscommunicatie is (nog 
steeds) het basis- en voortgezet onderwijs, dat wil zeggen het algemeen vor-
mend onderwijs. Veel schoolvakken lijken dan ook op academische discipli-
nes of het nu gaat om taalonderwijs, wiskunde, natuur- en scheikunde, bio-
logie, de kunstvakken of de mens- en maatschappijvakken, aardrijkskunde, 
geschiedenis en maatschappijleer. Wetenschapscommunicatie is en blijft 
een belangrijk doel voor het hoger onderwijs, zoals pas nog weer werd be-
nadrukt door de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen 
(2016: 19-20).  
 

Diverse hoogleraren en andere wetenschappers dragen met groot enthou-
siasme bij aan het schrijven van leerboeken voor het onderwijs, het basison-
derwijs, het voortgezet onderwijs, het beroepsonderwijs en het hoger on-
derwijs. Een bekend voorbeeld is Arnold Heertje, hoogleraar algemene eco-
nomie, die als een ware bruggenbouwer tussen wetenschap en onderwijs 
fungeerde met zijn leermethode ‘De Kern van de Economie’. Dat beeld van 
de bruggenbouwer lijkt me belangrijk om vast te houden, als het gaat over 
kennistransfer. 
 

Onderzoek en doorwerking van wetenschappelijke kennis is vanzelfspre-
kend ook van groot belang voor bedrijven en instellingen. Grote bedrijven 
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en sectoren hebben dikwijls hun eigen Research & Development afdelingen. 
Middelgrote en kleine bedrijven en instellingen moeten het meer hebben 
van samenwerking met door de overheid bekostigde kennisinstellingen. De 
overheid stimuleert regelingen gericht op start ups, de ontwikkeling van 
nieuwe producten, diensten, methoden, en daaraan gerelateerde opleidin-
gen en trainingen (‘innovatie’).  
 
De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR, 2013) bena-
drukt het economisch belang van dit type doorwerking in een advies over de 
‘lerende economie’ van ons land. Opvallend is dat de WRR niet pleit voor 
een ‘kenniseconomie’, het stimuleren van toptalent of de ontwikkeling van 
nieuwe kennis, maar juist voor een brede oriëntatie, om het ‘verdienver-
mogen’ van Nederland op peil te houden.  
 
De WRR constateert dat er te veel eenrichtingsverkeer is tussen de weten-
schap en de samenleving en te weinig dialoog en wisselwerking tussen ken-
nisinstellingen, bedrijfsleven en publieke instellingen. Waar universiteiten 
worden overvraagd, worden hogescholen nog teveel als louter scholen ge-
zien en te weinig als kennisinstelling gericht op het verbeteren van kennis-
circulatie. Voor het gehele beroepsonderwijs (mbo en hbo) is het essentieel 
om de verbinding met de werkvelden waarvoor wordt opgeleid, te verbete-
ren. Dat vergt investeringen in postinitieel onderwijs, in ‘leven lang leren’ en 
in individuele scholingsrechten (WRR, 2013: 23-28).  
 
In dezelfde lijn adviseert de Adviesraad voor Wetenschap, Technologie en 
Innovatie (AWTI, 2015) in een pleidooi voor meer verwevenheid tussen on-
derwijs en onderzoek. Zowel studenten, als docenten, zijn er bij gebaat als 
ze worden ingeschakeld bij de uitvoering van praktijkgericht wetenschappe-
lijk onderzoek. In een recenter advies onderstreept deze Raad het grote be-
lang van een versterking en verbetering van de verspreiding van innovatie. 
Geconstateerd wordt dat de benodigde infrastructuur daarvoor grotendeels 
ontbreekt. Op zichzelf kansrijke innovaties en innovatieve startups komen 
daardoor niet tot wasdom (AWTI, 2018: 47).  
 
Het AWTI-advies valt samen met de afronding van het Valorisatiepro-
gramma 2010-2018 van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat 
(EZK) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). 
Met subsidiemaatregelen werden twaalf regionale consortia mogelijk ge-
maakt, gegroepeerd rond een of meer kennisinstellingen (universiteiten, ho-
gescholen). In de regio’s Rotterdam, Amsterdam en Den Bosch participeer-
den ook mbo-instellingen. In totaal werden ongeveer 2.000 startups onder-  
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steund. Een impressie daarvan is te zien op de site van de Rijksdienst voor 
Ondernemend Nederland onder de noemer valorisatie (www.rvo.nl/valori-
satie).  
 
Een recente evaluatie van het valorisatie-programma (Janssen et al. 2018) 
leert dat kennisbenutting in de betreffende regio’s erop vooruitgaat. Er zijn 
nieuwe netwerken ontstaan en er is meer ondernemerschap bij onderzoe-
kers, studenten en docenten. Tegelijkertijd blijkt echter dat de verankering 
en de infrastructuur van valorisatie tekortschiet. In de beleidsreactie aan de 
Tweede Kamer (DGBI-O/ en 18244365, 11 december 2018) onderschrijven 
de verantwoordelijke bewindslieden deze conclusie. Onderwijs, onderzoek 
en impact moeten meer in samenhang gebracht worden.  
 
Daar kan echter niet alleen de overheid op worden aangesproken, onder-
wijs- en kennisinstellingen moeten er vooral ook zelf meer mee aan de slag. 
En dat vergt meer dan het hanteren van procedures, waarin doelen en ver-
wachtingen met betrekking tot valorisatie, impact en doorwerking zijn inge-
bakken. Dat is namelijk al jaren het geval. Elk op te stellen onderzoeksvoor-
stel kent hierover een vaste paragraaf.  
 
Ondanks deze bepalingen blijken onderzoekers maar weinig tijd te besteden 
aan kennisoverdracht (Koens et al. 2018: 4). De drijfveer van onderzoekers 
is en blijft het doen van goed onderzoek. Dat komt er veelal op neer dat, als 
het onderzoek is afgerond, het werk als gedaan wordt beschouwd. Welis-
waar wordt het belang van goed onderwijs en van kennisoverdracht ten 
volle erkend, transferactiviteiten passen er niet bij op het bord van de on-
derzoeker, is de conclusie. Vol = vol, meer opscheppen heeft geen zin. On-
derzoekers zien dit vooral als een doelstelling van de organisatie waarvoor 
ze werken.  
 
De conclusie die zich aftekent is dat de infrastructuur om onderzoeksresul-
taten verder te brengen onvoldoende is georganiseerd. Te gemakkelijk 
wordt aangenomen dat als het onderzoeksresultaat er is, het vanzelf zijn 
weg wel zal vinden naar de toepassing. Dat mag zo zijn in het geval van lokale 
en intensieve face-to-face contacten tussen praktijkprofessionals en onder-
zoekers, maar niet zodra het gaat om grootschalige verbanden. Hoe uitge-
breider netwerken zijn, hoe belangrijker infrastructuur wordt.  
 
Begin 2018 heeft de Commissie Kennis & Onderzoek van de Politieonder-
wijsraad een quick scan uitgevoerd onder onderzoekers die publiceerden in 
een van de drie reeksen van Politie & Wetenschap (Dozy & Rottenberg, 

http://www.rvo.nl/valorisatie
http://www.rvo.nl/valorisatie
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2018). Vanaf 2012 zijn al deze publicaties vrij te downloaden, via de site van 
P&W en ook via de sites van de onderzoeksorganisaties. De quick scan laat 
zien dat P&W onderzoeken behoorlijk wat aandacht genereren in de pers, 
in de politiek en bij partnerorganisaties, maar dat doorwerking in de politie-
praktijk of het politieonderwijs minder goed aantoonbaar is.  
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10 ● REFLECTIE EN VOORUITBLIK  
 
 
Kennistransfer wordt vaak in één adem genoemd met woorden als valorisa-
tie, impact en doorwerking. In het woord valorisatie gaat het om waarde, 
value in het Engels, waarde-toevoeging, waarde-creatie, zoals in een pro-
ductiekolom. Nieuwe methoden, technieken en inzichten moeten lonend 
worden gemaakt in maatschappij en economie. In plaats van valorisatie, dat 
nogal economisch klinkt, wordt het woord impact ook veel gebruikt. Door-
werking, het derde begrip in dit verband, kent een bredere betekenis en laat 
ruimte voor zowel geplande en gerichte overdrachtsactiviteiten, als onge-
richte en indirecte processen, en voor zowel formele als informele vormen 
van transfer.  
 
Kennistransfer is naar mijn mening meer verwant met doorwerking, dan met 
valorisatie en impact. Ik associeer kennistransfer vooral met onderwijs en 
vorming. Daarbij onderscheid ik meerdere categorieën kennis die een rol 
spelen: formele kennis, praktijkkennis en algemeen publieke kennis.  
 
In het politieonderwijs is maar een beperkt deel van de leerstof formeel 
vastgelegd. De inhoudelijke kaders zijn ruim. De beschikbare ruimte wordt 
gevuld met activiteiten waarover een docententeam en hun onderwijskun-
dige ondersteuning het eens zijn. Dit betekent dat een flink deel van de fei-
telijke kennisoverdracht afhankelijk is van de professionaliteit van een do-
cententeam. De vijf verwachtingen die ik hiervoor formuleerde, bieden naar 
mijn mening aanknopingspunten om die professionaliteit verder te door-
denken.  
 
Voor de volledigheid noem ik ze nog een keer: de docent als onderwijzer, de 
docent als begeleider, als expert of specialist, als cultuurdrager, en opgeteld: 
de docent als consulent.  
 
In kringen van de Politieonderwijsraad wordt al jaren gesproken over ken-
nistransfer. Hoe verloopt de doorwerking van wetenschappelijk onderzoek 
binnen de politiepraktijk en het politieonderwijs eigenlijk en kan dat worden 
bevorderd? De verbinding tussen politiepraktijk, - onderzoek en - onderwijs 
is niet alleen een structurele kwestie, van actoren, belangen en verhoudin-
gen. Het is ook een inhoudelijk vraagstuk van overzicht, van ordening en in-
terpretatie, en van doorwerking in kwalificatiebeschrijvingen, curricula en 
bijbehorende kennisbases. Structuur en inhoud, met andere woorden, en 
beide zijn belangrijk. Tegen die achtergrond kwam Frans Leijnse in 2015 met 
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het plan voor een lector kennistransfer. Een lang verhaal kort gemaakt, ik 
vul die rol in sinds 2016.  
 
Mijn eerste uitdaging betrof een aantal projecten van Politie en Defensie 
samen, het zgn. Sectorplan. In het Cahier dat vanmiddag voorligt, heeft Rob 
van Wijngaarden hierover een artikel geschreven (Wijngaarden, 2018). Poli-
tie en Defensie zijn beide organen van de staat. De politie heeft van oudsher 
een binnenlandse taakopdracht. Defensie richt zich op de bescherming van 
het land, aan de grens, in de mainports, en in de Wereld, als het landsbelang 
dat vraagt. Zonder dat ik hier nu verder op in kan gaan, is het evident dat 
met de toenemende vervlechting van de wereldsamenleving die klassieke 
taakverdeling aan verandering onderhevig is. Het Sectorplan heeft nuttige 
rapporten opgeleverd die behulpzaam kunnen zijn bij de verdere vormge-
ving van de relatie tussen Politie en Defensie, vooral waar het gaat over op-
leiden, EVC (de Erkenning van Verworven Competenties) en loopbaanont-
wikkeling. In december 2018 hebben beide organisaties het belang van sa-
menwerking nog eens uitdrukkelijk publiekelijk bevestigd (Trouw, 15 de-
cember 2018).  
 
Ik heb mijn gedachten over kennistransfer en over politieonderwijs ver-
woord in een Werkplan, in gesprekken, lessen en lezingen, op de Politieaca-
demie en op andere plekken, en in diverse artikelen. Onder eigen naam en 
niet, zoals voordien gebruikelijk, op naam van de POR.  
 
Het Nederlandse veiligheidslandschap is een zeer divers landschap waarin 
allerlei thema’s, actoren, belangen en verantwoordelijkheden een plek heb-
ben. Ik concentreer mij op de omgevingsoriëntatie van en voor de Neder-
landse politie en hoe dat doorwerkt in de politieopleidingen. Dat levert geen 
eenduidig beeld op. Percepties en representaties verschillen. De vragen ‘wat 
ziet de politie op zich afkomen, hoe begrijpt de politie dat, en wat doet en 
moet de politie ermee?’ worden logischerwijs verschillend beantwoord, al 
naar gelang de werksoort en de schaal waarop geopereerd wordt.  
 
Een politiek en geografisch perspectief is naar mijn mening van evident be-
lang voor de politie: praktisch, theoretisch en ook qua vorming. Ik gebruik 
daarbij de term ‘geopolitiek’, een term die steeds vaker klinkt in de weten-
schap (zoals in de politieke geografie en internationale relatiestudies), in het 
strategisch beleid van grote organisaties, maar ook steeds vaker in het pu-
blieke domein, in de media. Dit lijkt me een relevant gegeven voor de politie 
en voor het politieonderwijs.  
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Er zijn maar weinig overheidsorganisaties die zo sterk geografisch georgani-
seerd en georiënteerd zijn als de politie. De basisstructuur is territoriaal van 
aard, maar ook plaats, regio, schaal en netwerken vormen belangrijke aan-
grijpingspunten voor organisatie, voor oriëntatie en voor het beleid.  
 
Niet alleen de structuur, maar ook het functioneren van de politie is sterk 
geografisch bepaald. Denk aan het toenemende gebruik van geodata (data 
bij de politie zijn eigenlijk altijd geodata) of geografische informatiesys-
temen (GIS) en de daadwerkelijke uitvoering van het politiewerk. Een geo-
grafisch perspectief is binnen de rechtshandhaving en de hulpverlening 
mijns inziens meer dan ooit relevant, wat tot slot ook niet los gezien kan 
worden van de doorwerking van mondiale veiligheids- en politieagenda’s in 
Nederland en van geografische beeldvorming in de Nederlandse politieprak-
tijk en politieopleidingen.  
 

WERKPROGRAMMA KENNISTRANSFER, VIER LIJNEN  

Het werkprogramma uit november 2016 onderscheidt vier hoofdlijnen 
van activiteiten.  
 
De eerste lijn betreft het onderwerp kennistransfer zelf, een nadere ver-
kenning van de stand van zaken en het perspectief. Deze openbare les 
past bij deze lijn.  
 
In de tweede lijn betrek ik kennistransfer op het docentschap. Ik zie dat 
als het centrale thema in het werkprogramma; zo ook in deze les.  
 
De derde en vierde lijn zijn ondersteunend aan lijn 2. Ik vat deze hier sa-
men.  
 
Lijn 3: A global sense of place  
 
De werkomgeving van de politie is complex, dynamisch en maar beperkt 
voorspelbaar. Dit wordt uitgedrukt met begrippen als globalisering, digi-
talisering, netwerken en sociaal-culturele diversiteit. Onder deze noe-
mers gaan diverse specialistische onderwerpen schuil, die niet alleen op 
de politietafel liggen, maar ook bij andere uitvoeringsorganisaties in het 
veiligheidslandschap. Kenmerkend is dat het om onderwerpen gaat, die 
op meerdere schaalniveaus invloed uitoefenen op het politiewerk, inter-
nationaal, nationaal en lokaal. Politieprofessionals moeten niet alleen 
kunnen inzoomen op de eigen plaats/positie, taken en bevoegdheden, 
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maar ook kunnen uitzoomen (ruimtelijk, thematisch, organisatorisch). 
Een belangrijke vraag is: hoe werken mondiale veiligheidsagenda’s door 
in Nederland?  
 
Lijn 4: Casuïstiek en statistiek 
 
Aan de ene kant mikt de politie op hoger opgeleide professionals met pro-
fessionele ruimte, anderzijds wil de politie een informatieorganisatie zijn. 
Op het eerste gezicht is sprake van twee sterk verschillende benaderin-
gen: streven naar een professionele bureaucratie versus een machinebu-
reaucratie (met nadruk op structuren, regels en informatie). We kunnen 
het ook zien als een kwestie van schaalverschillen. Statistiek is nodig voor 
het grote(re) overzicht, casuïstiek is nodig voor vakmanschap en operati-
onele sturing. Waar standaardisatie van werkprocessen de grote organi-
satielijnen betreft en de daarop aangesloten informatiehuishouding, be-
treft action research concrete beroepspraktijken en het daarvoor beno-
digde repertoire. Zonder een geoliede informatieorganisatie kan de poli-
tie echter niet functioneren, maar staat ook het beleid met lege handen.  
 
Zie verder: www.politieonderwijsraad.nl/Content/Uploads/Documen-
ten/Kennistransfer/2016-Kennistransfer-Werkprogramma.pdf. 
 

 
  

http://www.politieonderwijsraad.nl/Content/Uploads/Documenten/Kennistransfer/2016-Kennistransfer-Werkprogramma.pdf
http://www.politieonderwijsraad.nl/Content/Uploads/Documenten/Kennistransfer/2016-Kennistransfer-Werkprogramma.pdf
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DANKWOORD  

 
Ik rond af. Ik heb gesproken over kennistransfer en over politieonderwijs. 
Daarbij heb ik het docentschap en de didactiek van de omgevingsoriëntatie 
centraal gesteld. Ik heb het nog niet zo genoemd, maar we zouden kunnen 
spreken van een ‘didactiek van tegenspraak’?  
 
Ik heb lang met plezier gewerkt als secretaris van de Politieonderwijsraad. 
De eerste jaren ingebed in het toenmalige Nederlands Politie Instituut (NPI). 
Dat had als voordeel dat je op informele wijze op de hoogte kon zijn van wat 
er op de politie afkwam. Interessant was de periode waarin Politie in ont-
wikkeling werd voorbereid en uitgewerkt. Uit die tijd ken ik Frank Hoogewo-
ning, de schrijver van PIO. Het is een genoegen hem nu in de rol van secre-
taris van de POR terug te zien.  
 
In het bureau van de Raad heb ik prettig en constructief samengewerkt met 
mijn collega’s, Theo Jansen, Rob van Wijngaarden, en niet te vergeten, Maria 
Klaassen. Soms waren er tijdelijke collega’s, zoals Jos van Zwieten van het 
CINOP die meehielp bij het opzetten van de nieuwe Commissie Onderwijs. 
Met Sander Wennekes en Martje van Bruggen zijn de contacten van later 
datum, maar niettemin prettig.  
 
Het is mij hier en nu onmogelijk alle gewaardeerde contacten te noemen, 
het POR-netwerk is groot en divers. Een eerste uitzondering maak ik voor 
Jan Prins van de Politieacademie, met wie ik gelijk al in 2003 de schouders 
onder het POR-verband mocht zetten. Dat hebben we heel wat jaren mogen 
volhouden. Daarnaast noem ik graag Janine Janssen, lector aan de Avans 
Hogeschool, die me met regelmaat betrok bij haar projecten, publicaties en 
andere activiteiten. Ik licht het seminar over ‘het boek’ er even uit. De zorg 
over de ‘ontlezing’ van de samenleving (SCP, 2018) is een gedeelde zorg. Ik 
hoop dat onze samenwerking nog lang door mag gaan, en niet alleen om-
wille van de kennistransfer.  
 
Op de Politieacademie bedank ik Herman Reuvers, Rien van Burg, Henk van 
der Belt en Frits van Dijk die me een inkijk boden in de opleiding tot Senior 
Wijkagent in de loop van 2017.  
 
Verder noem ik nog Jos Geerligs, Loek Nieuwenhuis, Peter den Boer en Theo 
van Geffen, met wie ik me met enige regelmaat mag verdiepen in de filosofie 
van het onderwijs, in het bijzonder het beroepsonderwijs. Heel leerzaam.  
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In de slotetappe van mijn loopbaan focus ik op de omgevingsoriëntatie van 
en voor de politie, een manifest thema in termen van kennistransfer. Ik ben 
dan ook blij dat Virginie Mamadouh van de Universiteit van Amsterdam hier 
vandaag aanwezig is.  
 
Ik dank de Politieonderwijsraad voor het vertrouwen en de professionele 
ruimte die mij op dit punt wordt geboden. In het bijzonder Frans Leijnse, Job 
Cohen en Edo de Jaeger. 
 
Ik sluit af door Sandra Immerzeel, mijn geliefde echtgenote te danken. Steun 
en toeverlaat in tijden van tegenwind, maar vooral gesprekspartner, onder-
wijsvrouw in hart en nieren en altijd creatief.  
 
Zonder jou had ik de Documenta in Kassel vast niet bezocht, en kijk eens wat 
het allemaal aan inspiratie oplevert. Het Parthenon van boeken, bijvoor-
beeld, om meerdere redenen interessant. Al die boeken achter een dikke 
laag plastic. Vroeger verboden of zelfs verbrand, in deze tijd: geruimd.  
 
Jij vertelde me ook over de film Bitcoin Boy die werd gepresenteerd afgelo-
pen december op het Camera Ziziano Film Festival voor scholieren in Pyrgos, 
nabij Olympia. Als geen ander weet jij hoe de wereld van scholieren en 
nieuwe media eruitziet, en hoe internationaal die wereld is.  
 
Mijn kinderen, Rianne, Mark en Tom zijn hier vandaag ook aanwezig en daar  
ben ik blij mee. Het is toch ook een soort feestje. Jullie hebben alle drie een 
tik van mijn molen meegekregen, en daar ben ik trots op.  
 
Rianne als lerares Engels aan het werk op Spring High, een junior high school 
in Amsterdam, Mark na twee bachelors aan de Universiteit Utrecht nu op de 
TU Delft bezig met een research master Geomatica en aan het werk bij 
Fugro, en Tom met zijn tweede master Recht in Utrecht. Erg fijn dat jullie er 
zijn.  
 
Geachte collega’s, vrienden en familie, belangstellenden, geachte aanwezi-
gen. Het was me een genoegen deze les te verzorgen. Bij de doorwerking 
van deze les hoop ik u nog eens van dienst te mogen zijn. U weet me vast te 
vinden.  
 
Ik dank u allen voor uw aandacht.  
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BITCOIN BOY 
 

De laatste tijd horen we veel over fake news, verzonnen berichten die 
voor waar worden gehouden en (soms) grote schade aanrichten. Een mo-
gelijk niet helemaal onschuldig, maar zeker leerzaam voorbeeld, gaat als 
volgt.  
 
Twee scholieren van Laar & Berg (Laren) verzonnen een verhaal over een 
scholier uit Hilversum, genaamd Bram, die in korte tijd zo’n 100.000 euro 
verdiend zou hebben met bitcoins. Ze vroegen Moos, een klasgenoot, om 
Bram te spelen. Ze stelden een persbericht op en binnen de kortste keren 
verschenen er artikelen in de regionale en landelijke pers. Zonder dat ie-
mand het in de gaten had, gaven ze signalen af, dat het onzin was wat ze 
vertelden. Ze varieerden met de woonplaats van Bram (de schuilnaam van 
Moos) en Moos vertelde een journalist dat hij ook handelde in Moos-
coins. Ondertussen maakten ze opnamen van alle contacten en monteer-
den dat in een video. Het project was een examenonderdeel voor het vak 
Film.  
 
De ethische vragen die bij het verspreiden van fictieve informatie kunnen 
worden gesteld, moeten volgens de schoolleiding gezien worden als deel 
van een leer-en ontplooiingsproces (www.laarenberg.nl, nieuwsbericht 
22-12-2017). Zie verder: https://nieuwscheckers.nl/nieuwscheckers/hoe-
drie-scholieren-journalisten-in-de-val-lieten-trappen-van-bram-bitcoin-
van-stadt/. En de video zelf: https://nffs.nl/film/bitcoinboy/ . 
 
De moraal van dit verhaal? Blijf kritisch op berichten die op je afkomen, 
en als je het niet bevestigd kunt krijgen, geloof het dan maar niet. Zo 
werkt de politie al heel lang, de onderzoeksjournalistiek overigens ook. 
Eén getuige, is géén getuige. 
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AFBEELDINGEN 

Foto voorzijde: 'Parthenon van boeken', Marta Minujín (1943), tentoonge-
steld op de Friedrichsplatz in Kassel tijdens de Documenta van 2017 (foto: 
Heinz Bunse, www.flickr.com).  
 
Foto achterzijde: idem, detailopname (foto: A. Immerzeel).  
 

De tempel, precies zo groot als het Parthenon in Athene, is bekleed met boe-
ken die in de loop van de geschiedenis verboden zijn (geweest). Het kunst-
werk werd tentoongesteld op de plek waar de nazi's in 1933 tweeduizend 
boeken verbrandden. Het werk van Minujín werd eerder opgesteld in 1983 
in Buenos Aires, nadat de Argentijnse militaire junta ten val kwam.  
 
Behalve de historische symboliek, heeft het werk ook een eigentijdse lading. 
Nog steeds zijn er politieke regimes die niets moeten hebben van de vrijheid 
van meningsuiting, van democratie noch rechtsstaat. Een andere associatie 
die het werk oproept betreft de veranderende positie van het boek in het 
huidige onderwijs, ten gevolge van digitalisering en de verplaatsing van stu-
diemateriaal naar de ‘Cloud’. 
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