
CPS 2018-2, nr. 47 13

Kaderstuk

Met het Oog op de Wereld in de Wijk

Toerusting van politieagenten in wijkteams in 
een tijd van glocalisering 
 Cahiers Politiestudies 
 Jaargang 2018-2, nr. 47
 p. 13-26
 © Gompel&Svacina
 ISBN 978-94-6371-028-2

Henk Huisjes1

Dit artikel gaat in op de vraag hoe politiemedewerkers in de wijkteams van de Nederlandse 
politie worden voorbereid op de (mogelijke) implicaties van globalisering in de eigen wijk, 
aangeduid als glocalisering. Wat onder globalisering en glocalisering wordt verstaan en wat 
de betekenis hiervan kan zijn voor het politiewerk wordt in dit themanummer in meerdere 
bijdragen besproken. Lag de nadruk in het verleden vooral bij voorbeelden op sociaal-cultureel 
terrein (‘diversiteit, multiculturaliteit’) en drugsgerelateerde criminaliteit, tegenwoordig zijn 
er heel wat meer voorbeelden van glocalisering te noemen. Om een beeld te vormen van de 
toerusting van politieagenten op dit veel omvattende thema, wordt gekeken naar het aanbod 
van de Nederlandse Politieacademie en naar landelijke programma’s. Voorts worden enkele 
didactische kernbegrippen voorgesteld. 

 1. Inleiding 

In dit artikel wordt een poging ondernomen om de vraag te beantwoorden hoe politie-
medewerkers in de basispolitiezorg worden toegerust met het oog op glocaliserings-
verschijnselen in de wijken waar ze werken. Politiemensen wordt gevraagd hun ogen 
en oren te richten op mogelijke risico’s in de eigen werkomgeving met betrekking tot 
de sociale samenhang in wijken, openbare orde-vraagstukken, polarisatie en radicali-
sering, of uitingen van transnationale (cyber)criminaliteit en ondermijning, allemaal 
voorbeelden die passen bij het koepelbegrip glocalisering. De vraag naar de toerusting 
is veelomvattend en kan worden betrokken op een grote diversiteit aan transnationale 
relaties en interacties met (mogelijke) consequenties voor de ‘concrete complexiteit 
van plaatsen’ (Jessop, 2016). In dit artikel wordt een aanzet gegeven tot beantwoording 
door het scannen van het opleidingsaanbod van de Politieacademie en van landelijke 

1 Henk Huisjes is bijzonder lector kennistransfer bij de Politieacademie, zijdens de Politieonderwijsraad. Hij 
is tevens als gastonderzoeker verbonden aan het Amsterdam Institute for Social Science Research (AISSR), 
programmagroep Geographies of Globalizations. 
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programma’s voor voortgezette personeelsontwikkeling. Enige bescheidenheid is hierbij 
overigens geboden; deze scan kan niet meer zijn dan een grofmazige kartering. 

In dit artikel staat globaal niet voor ‘algemeen’, wat in het dagelijkse spraakgebruik 
vaak wel zo is, maar voor ‘mondiaal’. Glocalisering is daarmee een samentrekking van 
globalisering, dat wil zeggen van specifieke, vaak lastig navolgbare mondiale relaties 
en interacties, en lokaal, oftewel: plaats. Geen plaats staat op zichzelf, maar moet 
gezien worden als een kruispunt van ruimtelijke relaties en interacties (Massey, 2005). 
Omdat ruimtelijke relaties en interacties steeds vaker een mondiaal karakter hebben, 
direct of indirect, is gebiedsgebonden politie dan ook per definitie glocaal, kunnen we 
stellen. Een fundamenteel punt van bezinning hierbij is, dat het karakter van staten en 
staatsinstellingen, waaronder de politie, verandert door globalisering en glocalisering 
(Sassen, 2006). Waar politiediensten lang vrijwel uitsluitend ten dienste stonden van 
het eigen land, het eigen nationale territorium, reikt de dienstbaarheid tegenwoordig 
ver voorbij de landsgrenzen en zijn er mondiale behoeften en belangen in het geding, 
zoals blijkt uit de agenda’s van bijvoorbeeld Europol of Interpol. Dat mondiale vraag-
stukken grote effecten op lokaal niveau kunnen hebben, is evident. Het falen van de 
financiële markten en instellingen in 2008 leidde ergens in Noord-Amerika tot het 
omvallen van banken en vervolgens tot een mondiale schokgolf. Maar weinig mensen, 
burgers, politici of wetenschappers, zagen dit aankomen. Achteraf blijkt dat er wel 
was gewaarschuwd voor een mogelijke crisis, maar (helaas) niet precies hoe, waar en 
wanneer. Zo is het ook gegaan met ontwikkelingen die enige tijd optimistisch werden 
aangeduid als de Arabische Lente (democratische omwentelingen, toepassing nieuwe 
technologie), maar die al snel een heel andere wending kregen (oorlogen, terrorisme, 
enorme migratiestromen). 

In het strategisch beleid van de Nederlandse politie worden mondiale trends en thema’s 
serieus genomen en niet alleen vanwege transnationale (drugs)criminaliteit. Exempla-
risch is een recent rapport, dat The Hague Centre for Strategic Studies opstelde voor de 
Nederlandse korpsleiding (Bergema, et al., 2017). In dit rapport zijn mondiale trends 
en ontwikkelingen onderscheiden, die een grote invloed uitoefenen op de maatschap-
pelijke verhoudingen en de veiligheidssituatie in Nederland. Deze zijn geordend in 
zes domeinen: geopolitiek, economie, sociaal-cultureel, technologie, demografie en 
duurzaamheid, vergelijkbaar met de zgn. DESTEP-methode die onderwezen wordt in 
het Nederlandse politieonderwijs2. 

Enkele markante, elkaar deels tegenwerkende punten in het rapport betreffen: 
• de onmisbare functie van staten in de huidige wereldorde waarin niet-statelijke actoren 

echter een steeds grotere rol spelen;
• de dreigende stagnatie van globalisering door het aandikken van landsgrenzen; 
• de zegeningen van de digitalisering die echter tevens leiden tot cybercriminaliteit en 

nieuwe risico’s voor de openbare orde en de nationale veiligheid; 
• mondiale migratiebewegingen door toenemende mondiale ongelijkheid, conflicten, 

klimaatverandering én de betere informatiepositie van (potentiële) migranten; 
• fragmentatie van de samenleving en het ontstaan van ‘parallelle werkelijkheden’ 

(sociaal-cultureel, politiek, maar ook in termen van expertises). 

2  DESTEP staat voor het in kaart brengen van een onderwerp of een gebied aan de hand van meerdere invalshoeken: 
Demografie, Economie, Sociaal-cultureel, Technologie, Ecologie, Politiek-juridisch. 
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Het rapport legt een strategische kaart voor, aan de hand waarvan de politie haar positie 
kan bepalen, voor nu en in de toekomst. Het streven naar effectiviteit en efficiency moet 
daarbij in evenwicht blijven met overwegingen van legitimiteit. Vanzelfsprekend is dat 
niet, de eisen die gesteld worden aan politieoptreden ontwikkelen mee met maatschap-
pelijke ontwikkelingen en politieke meerderheden. Dat houdt heroverwegingen in met 
betrekking tot de aard van de politie, de maatschappelijke rol en betekenis van de politie, 
en keuzes met betrekking tot de organisatie, waaronder het personeelsbeleid. Een 
keuze voor de toepassing van meer technologie in het primaire proces kan bijvoorbeeld 
gevolgen hebben voor de aard en omvang van de personeelsformatie, waaronder het 
gemiddeld opleidingsniveau. Ook de verdere doordenking van de (mogelijke) implicaties 
van globalisering roept als vanzelf vragen op over het vakmanschap en de toerusting van 
politiemensen. Een gegeven dat meeweegt, is dat de politie steeds meer een onderdeel 
is van een variëteit aan lokale, nationale en internationale samenwerkingsverbanden 
(ketens, netwerken) en dat er in het samenspel tussen partijen heroverwegingen plaats 
vinden over wie wat doet en met welke middelen en methoden. Dat geldt in het groot (de 
landelijke of internationale samenwerking tussen partijen), maar ook op het niveau van 
wijken. Vraagstukken van glocalisering liggen niet alleen op het bord van de politie, maar 
ook op die van andere publieke uitvoeringsorganisaties, zoals scholen, zorginstellingen 
en gemeentelijke diensten, en partijen in de private sector. Herkenbare voorbeelden 
zijn te vinden in het toezicht in het publiek domein en de verkeershandhaving, maar 
ook in de aansluiting tussen veiligheid en zorg. 

De opbouw van dit artikel is verder als volgt. Eerst worden in paragraaf 2 enkele 
didactische kernbegrippen voorgesteld, die kunnen bijdragen aan het doordenken van 
curricula binnen het politie- en veiligheidsonderwijs. Daarna volgt in paragraaf 3 een 
korte beschouwing over de lokale betekenis van globalisering en het belang van een 
‘global sense of place’. In paragraaf 4 wordt het aanbod van de Politieacademie onder 
de loep genomen ‘met het oog op de wereld in de wijk’, waarna in paragraaf 5 enkele 
voorbeelden van voortgezette personeelsontwikkeling volgen. In paragraaf 6 wordt een 
korte conclusie verwoord.

 2. Didactische kernbegrippen 

De essentie van glocalisering is hieronder samengevat. Met dit schema kan een brug 
geslagen worden tussen de strategische noties, zoals hierboven geschetst, en de didac-
tische ordening van toerustingsactiviteiten ten behoeve van politiemedewerkers. 
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Beelden en beleving
Hoe de betekenis van globali-

sering voor een bepaalde plaats 
wordt voorgesteld en beleefd

Verscheidenheid
Globalisering als meervoudig 

verschijnsel waarvan de 
betekenis verschilt van plaats 

tot plaats

Glocalisering
De implicaties van globalisering 

voor een bepaalde plaats

Gevolgen
Wat verandert, wat blijft 

hetzelfde?

Relaties/interacties
Elke plaats is een kruispunt 

van meer of minder intensieve 
mondiale relaties en interacties

In het midden van het schema bevindt zich het begrip glocalisering, omschreven als 
‘de implicaties van globalisering voor een bepaalde plaats’. Hoe die implicaties worden 
begrepen en voorgesteld, is een kwestie van beeldvorming en beleving. “Je gaat het 
pas zien, als je het doorhebt”, is zo’n typische uitspraak van Johan Cruyff, die ook hier 
opgaat. Wie door heeft wat globalisering betekent of kan betekenen voor de eigen 
plek of positie, kan ook begrijpen dat dit van plaats tot plaats kan verschillen en dat 
glocalisering zich op heel verschillende manieren kan tonen. Vandaar dat het kernbegrip 
‘verscheidenheid’ is vermeld in het schema. Tussen wat zich afspeelt op mondiaal 
niveau (politiek, economisch, financieel, cultureel, technologie, etc.) en wat er gebeurt 
op lokaal niveau, bestaat wisselwerking (kernbegrippen ‘relaties en interacties’). Een 
gebeurtenis op een bepaalde plaats kan verreikende gevolgen hebben. Dat kan leiden 
tot lokale aanpassing (ergens anders), tot nieuwe kansen en creativiteit, maar ook tot 
verzet. Massatoerisme is een voorbeeld van globalisering, terwijl een belangrijk deel 
ervan juist gericht is op ‘unieke’ plaatsen en culturen, die hun (mondiale) marktwaarde 
ontlenen aan hun uniek-zijn (‘branding’). Dit is slechts een algemeen voorbeeld, zoals 
er zovele genoemd kunnen worden. Het belangrijke punt is, dat er zicht nodig is op 
voor de politie relevante mondiale relaties en interacties en op de relevante implicaties 
voor specifieke plaatsen, wijken of anderszins. 

In het schema zijn vier didactische kernbegrippen vermeld, om te spreken over glocali-
sering: beelden en beleving, verscheidenheid, relaties/interacties en gevolgen. Elk van 
deze kernbegrippen biedt een handvat om na te denken over (mogelijke) consequenties 
van globalisering voor een bepaalde plaats. Het begrip glocalisering zelf bijvoorbeeld, 
zoals dat wordt gebruikt om een voorstelling van zaken te geven, een beeld van de 
werkelijkheid. Wie geleerd heeft te letten op demografische aspecten, migratie of 
asielvraagstukken, zal iets anders verstaan onder glocalisering, dan wie primair let 
op economische onderwerpen, technologie, ecologie, cultuur, mode of sport. De vier 
kernbegrippen kunnen gebruikt worden als hulpmiddel bij het maken van een leer- of 
vormingslijn. Elke casus die zich aandient, kan besproken worden met gebruikmaking 
van deze kernbegrippen. Opeenvolgende casuïstiek kan zo leiden tot een toenemend 
inzicht in wat de implicaties van globalisering zijn of kunnen gaan worden voor een 
bepaalde plaats, over de volle breedte van mondiale verbindingen. 
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In onderwijs en scholing krijgen studenten kennis aangereikt, worden er vaardigheden 
aangeleerd, en kernwaarden. Wat er wordt aangeboden en geleerd, krijgt vorm in 
curricula, leerlijnen of, losser, in gemoduleerde programma’s. Sommige leergebieden 
kunnen worden beschouwd als ‘stapelvakken’, zoals het leren van talen, rekenen/
wiskunde of natuur- en scheikunde. Hierbij is sprake van een lineaire opbouw, van 
eenvoudig naar veelomvattend, en van concreet naar abstract. Daarbij is het niet goed 
mogelijk stappen over te slaan of zomaar ergens te beginnen. Dat geldt in mindere 
mate voor het bestuderen van vraagstukken van mens en maatschappij en voor het 
leren beoefenen van beroepen. Bij de vraagstukken die daar aan de orde komen, gaat 
het niet om rechte, verticale leerlijnen, maar veeleer om concentrische leerspiralen 
van competentieontwikkeling en oordeelsvermogen. Verwante vraagstukken komen 
in een curriculum of verderop in de loopbaan in wisselende gedaante terug, gegeven 
de actualiteit, de taakopdracht en de uitdagingen van het moment. Zo gesteld, kunnen 
studenten en politiemedewerkers keer op keer worden uitgedaagd na te gaan hoe lokale 
vraagstukken gerelateerd zijn aan mondiale ontwikkelingen (‘onderzoek’) en wat dit 
betekent voor de aanpak van die vraagstukken (‘organiseren’, ‘inschakelen partners’). 
Zijn er restaurants in het werkgebied, die mogelijk onderdeel vormen van netwerken van 
mensensmokkel? Of, zijn er mogelijk spanningen in de wijk tussen bevolkingsgroepen 
die te maken hebben met gebeurtenissen ergens anders in de wereld (bijvoorbeeld in 
het Midden-Oosten)? Stap voor stap kunnen zich zo het gevraagde inzicht en schakelend 
vermogen verder ontwikkelen. 

 3. Lokale betekenis van globalisering 

Zoals gezegd, glocalisering verbindt de twee woorden globaal en lokaal (wereld en 
plaats). Wie de glocaliseringsbril opzet en zich de vraag stelt ‘waar komt dit vandaan?’, 
zal een eindeloze rij van voorbeelden kunnen aanwijzen in de dagelijkse woon- en 
werkomgeving. Elke plek, zeker in het rijke West-Europa, is doordrenkt met globa-
lisering. De meeste mensen ervaren dat als volkomen normaal, of het nu gaat om 
entertainment, spijkerbroeken kopen, winkelen in de supermarkt of om mondiale 
concurrentieverhoudingen. We zien het terug in het straatbeeld van grotere en kleinere 
steden, tot in de kleinste plaatsen toe. 

Velen zien globalisering als slechts een nieuwe term voor een doorlopend proces, dat 
ook kan worden gelabeld als internationalisering, modernisering, vrije marktwerking 
of, abstracter, als connectiviteit. Daartegenover echter staat het gegeven dat het woord 
globalisering pas vanaf de jaren ’90 van de vorige eeuw in zwang komt en de term 
glocalisering pas sinds kort. Beide begrippen kunnen dan ook begrepen worden als een 
uitdrukking van meer recente, fundamentele veranderingen. Fundamenteel en nieuw, 
zeker voor de politie, is dat beide begrippen de vanzelfsprekendheid van de nationale 
staat en het onderscheid binnenland/buitenland ter discussie stellen. De territoria en de 
domeinen waarbinnen de politie opereert, tellen niet meer als vanzelfsprekend op tot een 
nationale container, gegeven de enorme onderlinge verbondenheid van gebeurtenissen 
en ontwikkelingen in de wereld. In de afgelopen decennia heeft de transfer van goederen, 
kapitaal, personen, informatie en expertise, maar ook van ideologieën, leefstijlen en 
identiteiten, een ongekende vlucht genomen. Digitalisering fungeert als de grote kata-
lysator van wat eerder in gang is gezet aan communicatie- en mobiliteitsmogelijkheden. 
De vraag hoe al die transnationale relaties en interacties in goede banen kunnen worden 
geleid, is een universele zorg van overheden en raakt direct aan de taken van de politie 
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en andere controlerende en handhavende overheidsinstanties. Instanties die tot voor 
kort slechts een binnenlandse oriëntatie en taakopdracht kenden, zijn in een bestek 
van enkele decennia onderdeel geworden van transnationale ketens en netwerken. De 
gedachte dat internationale werkrelaties van overheidsinstanties alleen ‘bovenlangs’ 
zouden moeten en kunnen lopen (van lokaal, naar regionaal, naar nationaal en dan 
pas internationaal), blijkt achterhaald. Steeds vaker kiezen overheden voor horizontale, 
transnationale kaders, projecten en uitvoeringsorganisaties. 

Van politiemensen mag worden verwacht, dat ze zich bewust zijn van de problematische 
kant van al die mondiale relaties en interacties en dat ze inzien dat er (potentieel) veel 
passeert dat niet in de haak is. Een compleet en precies overzicht verwerven van de aard, 
omvang of ernst van die vraagstukken, waarover zoal wordt bericht, is echter onbegon-
nen werk. Waar het om gaat is dat men in staat is de implicaties van globalisering te 
herkennen in de eigen werkomgeving, de positieve en de negatieve. Dit veronderstelt een 
kritische reflectie met betrekking tot de eigen ‘mental map’. Van een politiemedewerker 
in de gebiedsgebonden politie mag je bijvoorbeeld verwachten dat deze in staat is uit 
te zoomen vanuit de eigen wijk, naar het niveau van de basiseenheid, het district, de 
regionale eenheid, de nationale eenheid, het nationale korps en mogelijk vandaaruit 
nog verder naar de werkzaamheden en verantwoordelijkheden van Europol of Interpol. 
Dit uitzoomen en inzoomen, van een lokale naar een mondiale schaal, en omgekeerd, 
is een vertrouwde manier van kijken, maar ook verraderlijk, omdat zelfs de kleinste, 
meest perifere plaats (dus ergens anders), tegenwoordig horizontaal verbonden kan 
zijn met de rest van de wereld, en dus met de eigen wijk. 

Volgens de Britse geografe Doreen Massey heeft het onderwijs de dure plicht bij te 
dragen aan ontwikkeling van een ‘global sense of place’, waarbij mensen zich niet blind 
staren op de eigen plaats, positie of het eigen belang, maar leren zien dat ze in alle 
opzichten deel uitmaken van de wijdere wereld en daardoor worden beïnvloed, ten goede 
en ten kwade, en daarvoor ook medeverantwoordelijkheid dragen. ‘Sense of place’ zou 
niet alleen moeten gaan over ‘roots’, maar evenzeer over ‘routes’ (Massey, 2005). In het 
reguliere onderwijs, het voorportaal van het politieonderwijs, wordt binnen de mens- en 
maatschappijvakken uitgebreid aandacht besteed aan globalisering en glocalisering. 
Voor wie in het politieonderwijs werkt als docent en meebouwt aan de ontwikkeling en 
het onderhoud van curricula, is het van belang kennis te hebben van dit voorportaal. 
Enerzijds om dubbel werk te voorkomen, maar ook om aan te kunnen sluiten bij 
kennis, houding en vaardigheden die voorondersteld mogen worden, gegeven een 
bepaald niveau van vooropleiding. De meest relevante onderdelen zijn voor verschillende 
opleidingsniveaus zichtbaar gemaakt in een referentiekader generieke competenties 
algemeen vormend onderwijs. Referenties hebben betrekking op de beheersing van 
het Nederlands en het Engels, rekenen/wiskunde, en op vier thema’s: democratie en 
rechtsstaat, internationalisering, digitalisering en diversiteit (Politieonderwijsraad, 
2014). Dit referentiekader kan behulpzaam zijn bij het vaststellen van (mogelijke lacu-
nes in) aanwezige voorkennis. Veel studenten die het politieonderwijs binnenkomen, 
zijn overigens niet rechtstreeks afkomstig vanuit het algemeen vormend onderwijs. 
De gemiddelde leeftijd bij entree ligt rond de 25 jaar. Onder hen zijn er studenten 
met aanmerkelijke werkervaring, terwijl sommige anderen al een eerdere (hogere) 
beroepsopleiding volgden. Dit maakt het lastig om in te schatten wat studenten wel 
en niet weten of wat hun percepties zijn ten aanzien van de thema’s globalisering en 
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glocalisering. Praktijkopdrachten, zoals het maken van een wijkscan, kunnen helpen 
om hierop zicht te krijgen. 

 4. Glocalisering, opleiding en scholing

Met het bovenstaande in het achterhoofd kan een poging ondernomen worden om 
te karteren hoe politiemensen worden toegerust met betrekking tot het onderkennen 
en omgaan met de (mogelijke) implicaties van globalisering voor specifieke plaatsen. 
Antwoorden op de nieuwe uitdagingen van glocalisering blijken door de politie in 
eerste instantie gevonden te worden in het onderscheiden van nieuwe werkterreinen en 
expertises, zoals grensoverschrijdende financieel-economische criminaliteit, cybercrime 
en mensenhandel. De doorwerking van deze keuzes is duidelijker te traceren in het 
vakspecialistisch onderwijs, dan in het basispolitieonderwijs. In de afgelopen jaren zijn 
meerdere specifieke scholingstrajecten ontwikkeld in aansluiting op nieuw ontwikkelde 
expertisegebieden, waarbij dikwijls gekozen is voor het innemen van gekwalificeerd 
personeel van buitenaf (zijinstroom). Op de hoogste kwalificatieniveaus (bachelor en 
master) zijn er meerdere opleidingen (politiekundig, recherchekundig, leidinggeven) 
waarin aspecten van glocalisering ruime aandacht krijgen. 

Kwalificatiestructuur 

De kwalificatiestructuur van het politieonderwijs is het geheel van formele politiedi-
ploma’s, certificaten en bijbehorende examenvereisten3. Het politieonderwijs biedt 
opleidingen aan op de kwalificatieniveaus middelbaar beroepsonderwijs (mbo) 2 
tot en met niveau 7 (master). De toelatingseisen voor de mbo niveaus 2, 3 en 4 zijn 
beperkter, dan die voor het hoger onderwijs (bachelor, master). Het voordeel van een 
hogere vooropleiding (hoger algemeen vormend onderwijs, havo, of voorbereidend 
wetenschappelijk onderwijs, vwo) is dat studenten bij binnenkomst al een stevige basis 
hebben qua algemene vorming, waarmee het begrip van wat de (mogelijke) implicaties 
van globalisering kunnen zijn voor een plaats, verder ontwikkeld is, dan bij wie bin-
nenkomt met een diploma voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs (vmbo). Het 
belang van een hogere politieopleiding (en daarmee van algemene maatschappelijke 
vorming) is de afgelopen jaren intensief besproken in de kringen van de politie, de 
Politieacademie, het Openbaar Ministerie, de lokale overheden, de vakorganisaties en 
het ministerie van Justitie en Veiligheid. Hoewel de meningen niet helemaal op één lijn 
liggen, rijpt de erkenning van het belang van hoger opgeleiden in het basispolitiewerk 
(Politieonderwijsraad, 2017). 

De vaste voet van de basispolitieopleidingen tot en met het bachelorniveau is de 
deelkwalificatie Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële Vorming (AOPV). Deze 
deelkwalificatie sluit aan op het al genoemde referentiekader generieke competenties 
algemeen vormend onderwijs. De examenvereisten AOPV bieden een goed houvast om 
te spreken over glocalisering in relatie tot de politie. De vier thema’s zijn (1) democratie, 
rechtsstaat en politiefunctie, (2) Nederlandse politie, (3) politiewerk, en (4) algemene 
politiële beroepsvorming.

3  www.politieonderwijsraad.nl/publicaties/groep/kwalificatiestructuur
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In de beroeps- en kwalificatieprofielen wordt het belang van intelligence onderstreept, 
omdat “de samenleving alsmaar complexer en minder kenbaar wordt door globalisering, 
digitalisering en toenemende sociaal-culturele diversiteit”. Ook wordt gewezen op de diver-
sificatie van publieke uitvoeringsorganisaties op het brede terrein van de integrale 
veiligheid. De politie werkt samen met diverse partners, bijvoorbeeld in het kader van 
de regionale en landelijke informatie- en expertisecentra (respectievelijk afgekort tot 
RIEC en LIEC). Hoe hoger het kwalificatieniveau, hoe meer verwacht wordt dat de 
startbekwame politiemedewerker in staat is te presteren in “onbekende, wisselende leef- en 
werkomgevingen, ook internationaal”. Op bachelorniveau is vermeld: “Op basis van het 
analyseren en evalueren van omgevingsontwikkelingen en scenario’s en de combinatie van 
lokale en nodale intelligence moeten medewerkers tot duurzame veiligheidsarrangementen 
en een proactieve aanpak van criminaliteit kunnen komen.”

Een handicap bij het zichtbaar maken van de aandacht voor globalisering en glocali-
sering is dat bij de inrichting van de politieopleidingen de kerntaken van de politiële 
taakopdracht leidend zijn, d.w.z. intake, handhaven, noodhulp verlenen, opsporen, en 
signaleren & adviseren. Er is gekozen voor een overwegend procesmatige ordening 
van beroepstaken, competenties en examenvereisten, waardoor inhoudelijke thema’s, 
vraagstukken en concepten grotendeels buiten beeld blijven. Wel wordt bijvoorbeeld 
aangegeven dat studenten “zonder waardeoordelen moeten kunnen communiceren met 
burgers, zo nodig in een vreemde taal”. Ook moeten studenten “in staat zijn patronen, trends 
in onveiligheid of criminaliteit waar te nemen en (mee) te werken aan het in kaart brengen 
daarvan”. En ze “moeten zich kunnen inleven in emoties en maatschappelijke problematiek 
en in de omgang met verschillende (culturele) waarden en normen een indifferente toepassing 
van de wet kunnen onderscheiden van relevant invoelingsvermogen”. 

Vakspecialistische opleidingen 

Een meer concrete oogst is te vinden in de verzameling van vakspecialistische kwalifica-
ties, de certificaten van na- en bijscholing en bijbehorende examenvereisten bedoeld voor 
politieagenten die al enige tijd aan het werk zijn en voor zijinstromers die worden ingezet 
op een specifiek werkterrein. Voor zij-instromers zijn opleidingspaden ontwikkeld 
die beginnen met de deelkwalificatie Algemene Opsporingsbekwaamheid en Politiële 
Vorming (zie boven), waarna specifieke modules volgen. Bij diverse cursussen is het 
evident dat de context van glocalisering een belangrijke rol speelt. Voorbeelden zijn: 
digitaal opsporen en cybercrime, financieel-economische criminaliteit, vluchtelingen 
en asiel, migratiecriminaliteit en mensenhandel, milieucriminaliteit, wapenhandel, 
kinderporno, drugshandel, kunstdiefstal, en de verboden handel in exotische dieren en 
planten. Echter, ook in de scholing van de wijkpolitie komen aspecten van glocalisering 
aan bod, zo ook in cursussen die inspelen op het vraagstuk van de risicobeheersing bij 
grote internationale evenementen. In 2016 werd een nieuwe training ontwikkeld op 
het terrein van contraterrorisme, extremisme en radicalisering (CTER). Deze is bedoeld 
voor wijkagenten, rechercheurs en medewerkers uit de informatieorganisatie. Er worden 
kerninstructeurs opgeleid die vervolgens zo’n 30.000 collega’s in het land gaan trainen. 
In verband met ontwikkelingen binnen het Team Kinderporno werden dat jaar voorts 
de bestaande opleidingen Zeden herzien en, in verband met de Europese richtlijn 
‘raadsman bij het verhoor’, werd een e-learning module ontwikkeld, die verwerkt gaat 
worden in de bestaande basisopleidingen en de specialistische verhooropleidingen. 
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Het is evident dat het onderwerp glocalisering niet alleen relevant is voor specialisten 
is of voor de hoogst gekwalificeerden. De ogen en oren van de politie moeten immers 
voor een groot deel gevonden worden in de basispolitiezorg en het wijkagentschap. 
De keerzijde van vergaande vakspecialisatie is (potentiële) fragmentatie. Steeds is 
het daarom van belang om de meest relevante aspecten van specialistische vakkennis 
te integreren in de basispolitieopleidingen. In de eerder genoemde hogere politie-
opleidingen (bachelor, masters) worden uiteenlopende expertises expliciet op elkaar 
betrokken en in een samenhangend kader geplaatst. Aangenomen mag worden, dat 
door de ontwikkeling van zgn. opleidingsdossiers binnen de Politieacademie het zicht 
op specifieke leerinhouden wordt verbeterd. 

Internationaal 

De Politieacademie kent een stafafdeling internationale relaties die diverse thema’s 
agendeert binnen het politieonderwijs, zoals grensoverschrijdend politieoptreden, de 
Europese politie en internationale wet- en regelgeving, waaronder internationale rechts-
hulpverzoeken. Al vanaf de jaren ’90 participeert de Politieacademie in internationale 
netwerken van politieonderwijsinstellingen, zoals de Association of European Police 
Colleges (AEPC) en, meer recent CEPOL, de Europese Rechtshandhavingsacademie (een 
EU-agentschap). Binnen deze netwerken worden internationale activiteiten georgani-
seerd met een inhoudelijk en relationeel doel. Inhoudelijk gezien sluiten de activiteiten 
direct aan bij het begrippenpaar globalisering/glocalisering. Het relationele doel is 
dat politiecollega’s uit EU-landen en landen waarmee de EU nauw samenwerkt, zicht 
krijgen op de stelsels van rechtshandhaving in verschillende landen en dat kennis over 
actuele onderwerpen en veelbelovende aanpakken wordt gedeeld (denk aan het werk van 
wijkagenten in Nederland, toepassing van digitalisering en smartphones, uitwisseling 
van ervaringen met radicalisering en terrorisme). Als gevolg van de inbedding van de 
Politieacademie in het politiebestel vindt momenteel een herordening plaats van taken 
tussen de Politieacademie en de nationale korpsstaf. 

Programma Variëteit 

Ook de aandacht voor het thema variëteit binnen de Politieacademie past bij het onder-
werp glocalisering. In 2015 werd een plan van aanpak vastgesteld. Er zijn meerdere inter-
venties ondernomen en er is een scan uitgevoerd van het bestaande politieonderwijs. De 
curricula zijn doorgelicht, er zijn nieuwe leermiddelen ingevoegd (zoals de filmclip De 
wereld (b)en jij) en nieuwe lesactiviteiten. Deze activiteiten betreffen drie onderwerpen, 
etnisch profileren, overtuigingen en polarisatie. Specifieke aandacht wordt geschonken 
aan jihadisme en het omgaan met Marokkaanse jeugd. Docenten zijn geschoold met 
behulp van specialisten uit de praktijk. Ook is er een landelijk Netwerk Divers Vakman-
schap opgericht. De activiteiten die plaatsvinden binnen de Politieacademie sluiten aan 
op het landelijke politieprogramma De kracht van het verschil, zie onder. 

Kennis- en onderzoeksfunctie Politieacademie 

De Politieacademie vervult een belangrijke functie in het onderzoek dat in Nederland 
wordt uitgevoerd naar en voor de politie. Medewerkers van de Politieacademie doen 
onderzoek naar uiteenlopende onderwerpen en ook worden, onder de noemer Politie 
en Wetenschap, onderzoeksopdrachten uitbesteed aan universiteiten, hogescholen en 
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particuliere onderzoeksbureaus. In 2015 stelde de minister van Justitie en Veiligheid 
een Strategische onderzoeksagenda politie vast4. De “identiteit van de politie in een 
fragmenterende en globaliserende samenleving” is daarin als een van de centrale, richting-
gevende vraagstukken benoemd, naast vragen die betrekking hebben op de legitimiteit 
en de informatiepositie van de politie. Aangenomen mag worden dat het onderzoek 
dat sindsdien is en wordt uitgevoerd de ‘global sense of place’ in het politieonderwijs 
en de politiepraktijk zal versterken. Ook in 2015 ging het online platform Kompol 
(Kennis op maat politie) van start, de opvolger van Politie Kennisnet. Studenten en 
politiemedewerkers kunnen hier terecht met algemene en politie-specifieke zoekop-
drachten. Trefwoorden, zoals in onderhavig artikel worden gebruikt, kunnen worden 
ingevoerd, waarna, zoals op Google, er informatie volgt over de betekenis, verwante 
thema’s en begrippen en bronnen. Daarnaast beschikt de Politieacademie over een 
eigen mediatheek. 

 5. Glocalisering en voortgezette personeelsontwikkeling 

Vanaf januari 2013 kent Nederland één landelijk politiekorps met een uitgebreide 
informatie- en communicatiefunctie. De integratie is verder versterkt met de inbedding 
van de Politieacademie in het politiebestel per januari 2017. Dit biedt nieuwe kansen 
voor het vergroten van de onderlinge samenhang, organisatorisch en inhoudelijk. Enkele 
voorbeelden en verwijzingen kunnen helpen hiervan een beeld te vormen. 

Informatie op straat 

De informatiepositie van de politiemedewerker op straat is versterkt door introductie van 
de smartphone. Dit ontslaat de agent niet van de taak om zelf te observeren, signaleren 
en interveniëren, maar er is een backdrop aan informatie en diverse mogelijkheden om 
ter plekke aanvullende informatie op te halen. 

Politiethema’s 

De politie onderscheidt enkele tientallen beleidsthema’s waaraan programma’s, projec-
ten, platformen en personeelsbijeenkomsten zijn verbonden. De beleidsthema’s zijn 
belegd bij de korpsleiding en/of de politiechef van een eenheid (‘portefeuillehouder’). 
De activiteiten die worden ontplooid in relatie tot de onderscheiden thema’s zijn voor 
een ieder binnen de politieorganisatie te volgen via het Intranet. Een groot deel van de 
informatie is toegankelijk voor het brede publiek via https://www.politie.nl/themas. 
Recent zijn de thema’s die betrekking hebben op de taakuitvoering, geordend over drie 
commissies: wijken en veiligheid, intelligence en opsporing. Vanzelfsprekend vergt elk 
thema specifieke, deskundige aandacht, maar ook is het van belang om thema’s in een 
samenhangend verband te plaatsen. Met het oog op de toerusting van politiemedewer-
kers biedt het eerder besproken schema met didactische kernbegrippen de mogelijkheid 
om deze samenhang te (leren) zien. 

4  www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Onderzoek/onderzoeksthemas/Documents/Bijlage,%20link%20
Strategische%20onderzoeksagenda.pdf
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De kracht van het verschil 

In 2015 is het landelijke programma De kracht van het verschil van start gegaan. Politie-
werk in een diverse samenleving vraagt om aandacht voor variëteit, gelijkwaardigheid 
en verbinding, en een politie die ‘midden in de samenleving’ wil staan. De politie 
beoogt alle burgers en de rechtsstaat te beschermen en op te treden tegen ongewenste 
neveneffecten van maatschappelijke ontwikkelingen. Discriminatie wordt door de 
politie tegengegaan, de politie is alert op radicalisering en treedt op tegen uitingen van 
gewelddadig jihadisme. Dit streven houdt ook een uitdaging in voor de politie zelf. Er is 
een meer inclusieve werkcultuur nodig en meer variëteit in de personele samenstelling 
van teams. Het programma De kracht van het verschil heeft een directe relatie met het 
eerder vermelde educatieve programma Variëteit. 

Ondermijning

Een voorbeeld van een actueel onderwerp dat aansluit bij het thema glocalisering 
is ondermijning, gegeven de veel voorkomende context van grensoverschrijdende 
georganiseerde criminaliteit. Het risico van ondermijning staat al enige tijd op de 
agenda, maar krijgt een toenemend gewicht door incidenten waarbij vertegenwoordigers 
van het lokale openbaar bestuur worden bedreigd en fysiek belaagd, zodra zij (nieuwe) 
bestuursrechtelijke mogelijkheden inzetten (Tops en Tromp, 2016). In het kader van 
de zgn. City Deals is een bruikbare video gemaakt die past binnen het politieonderwijs 
(Zicht op ondermijning https://www.youtube.com/watch?v=lsfz4FH6Ees). Hieruit 
blijkt dat de politie op dit thema nauw samenwerkt met (grote) gemeenten, het CBS, 
het Openbaar Ministerie en diverse beleidsministeries. Het thema ondermijning was 
ook onderwerp van het tiende politiedebat op 21 september 2017, georganiseerd door de 
politie en de Politieacademie. Politiedebatten gaan over uiteenlopende, actuele thema’s. 
De debatten worden gefilmd en bieden geschikt materiaal om te gebruiken binnen het 
politieonderwijs, maar ook in andere settingen. Compilaties zijn te bekijken via YouTube 
(www.politieacademie.nl/politiedebat). 

Netwerk innovatie en kwaliteit 

Vraagstukken van globalisering en glocalisering komen ook tot uitdrukking in de 
landelijke bijeenkomsten van het Netwerk Innovatie en Kwaliteit (NIK). Dit netwerk is al 
in 1994 opgericht en heeft sindsdien een belangrijke functie vervuld in de kennistransfer 
binnen de politie. De netwerkbijeenkomsten zijn gratis toegankelijk voor politiemede-
werkers uit het hele land. Uit het overzicht van onderwerpen dat de afgelopen jaren de 
revue passeerde blijkt de relatie met het thema glocalisering (zie: www.nikthemadag.
nl/doc/congressen.html). Deels worden de programma’s verzorgd door collega’s om 
te vertellen over hun eigen ervaringen, deels worden externe sprekers en organisaties 
genodigd. 

 6. Globalisering en glocalisering als groot verhaal

Het bovenstaande maakt duidelijk dat globalisering niet te snel moet worden vereen-
zelvigd met een soort stoomwals die alles egaliseert en uniformeert, zoals bijvoorbeeld 
de term McDonaldisering suggereert. De diversiteit van plaatsen en mensen is groot en 
wordt eerder groter dan kleiner. Wellicht het belangrijkste punt voor de politie is, dat 
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niet langer het nationale territorium alleen de logica bepaalt van de rechtshandhaving. 
De politie heeft te maken met allerlei grensoverschrijdende thema’s en processen 
en de taakopdracht daarin rechtshandhavend op te treden. Omdat globalisering en 
glocalisering heel complexe en onvoorspelbare relaties en interacties kunnen betreffen, 
die moeilijk navolgbaar en te doorgronden zijn, is in dit artikel een didactisch model 
aangereikt met een beperkt aantal kernbegrippen. 

Discussies over glocalisering rusten op voorstellingen van zaken, soms sterk vereen-
voudigd en simpel, soms complex en genuanceerd. In het (politie)onderwijs is er de 
gelegenheid om eenvoudig te beginnen, en stap voor stap het zicht op de (mogelijke) 
implicaties van globalisering voor bepaalde plaatsen (een streek, een stad, een wijk, 
een knooppunt in de infrastructuur) te verrijken. Een dergelijke verrijking is gebaat 
bij het toepassen van de didactische kernbegrippen: beeld/beleving, verscheidenheid, 
relaties/interacties en gevolgen. Deze kernbegrippen passen bij het organiseren van 
leerspiralen van competentieontwikkeling en oordeelsvermogen, als onderdeel van het 
politieonderwijs en programma’s van voortgezette vorming. Hiermee kan voorkomen 
worden dat de begripsvorming blijft steken in eenzijdige voorstellingen van zaken. 
Het didactische model kan samengevat worden in het concept ‘global sense of place’, 
waarbij elke plek (en positie) begrepen wordt als een kruispunt van ruimtelijke relaties 
en interacties, een ruimte die tegenwoordig in toenemende mate een mondiale ruimte is. 

Glocalisering en globalisering kunnen gebruikt worden als een begrippenpaar dat helpt 
om Wijk en Wereld te verbinden en uiteenlopende veiligheidsthema’s samen te brengen 
in één groot verhaal. Een verhaal dat gaat over de democratische rechtsstaat, de politie, 
over ruimtelijke relaties en interacties, en over plaatsen als kruispunten van die relaties. 
Dit verhaal is eerder geagendeerd in het kader van Politie in Ontwikkeling (2005) en het 
daarin gevoerde pleidooi voor een nodale oriëntatie. Om redenen van efficiency en een 
doelmatige inzet van schaarse middelen richt de politie zich overwegend op de grote 
kruispunten (havens, stations, vliegvelden, etc.). Met ‘het oog op de wereld in de wijk’ is 
het echter even zeer van belang in te zien dat elke plaats een kruispunt is, elke stad, elke 
wijk en elke straat. Zeker voor wie werkt in de basisteams van de Nederlandse politie. 
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