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In de afgelopen jaren is er in en met betrekking tot het Nederlandse politieonderwijs veel 
veranderd. Het politieonderwijs, de kennis- en de onderzoeksfunctie van de Politieacademie 
zijn vanaf 1 januari 2017 formeel ingebed in het politiebestel. De inbedding betreft niet slechts 
het bestuur en de bedrijfsvoering van de Politieacademie, maar heeft ook gevolgen voor de 
geboden dienstverlening en de governance daaromtrent. In dit artikel worden enkele hoofdlijnen 
van verandering in en met betrekking tot het politieonderwijs geschetst. De veranderingen 
zijn niet ten volle op het conto van de nationale politie (i.o.) te schrijven, hoewel daarvan 
markante voorbeelden zijn te geven. Daarnaast gaat het om de doorwerking van onderliggende 
maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de verdergaande globalisering en digitalisering van 
de samenleving, de financiële crisis van 2008 en de consequenties daarvan, en nieuwe risico’s 
in termen van cybercrime, financieel-economische criminaliteit, terrorisme en immigratie 
vanuit conflictgebieden. 

 1. Inleiding

After changes upon changes, we are more or less the same. 
Simon & Garfunkel. The Boxer (1968)

Het jaar 2011 was in meerdere opzichten een memorabel jaar voor de Nederlandse politie 
en het politieonderwijs. De herijkte beroepsprofielen van de politie werden vastgesteld 
door de minister van Veiligheid en Justitie, het Centraal Georganiseerd Overleg Politie 
stelde het landelijk functiegebouw Nederlandse Politie vast, en, last but not least, ging 
in dat jaar de kwartiermaker nationale politie aan het werk, aangesteld door de minister 
van Veiligheid en Justitie. Het kabinet-Rutte I had in het najaar eraan voorafgaand de 
handen op elkaar gekregen om, na jaren van deliberatie, daadwerkelijk stappen te zetten 
richting een nationale politie. Hoewel de Politieacademie daar formeel niet in betrokken 

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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werd, was de impact van de vorming van de nationale politie binnen het politieonderwijs 
groot. Dit artikel beoogt een tour d’horizon te bieden van veranderingen die plaatsvonden 
in en met betrekking tot het politieonderwijs in Nederland in de periode 2011-2018 
en, meer terzijde, veranderingen in de kennis- en onderzoeksfunctie. Beoogd wordt 
hiervan een globaal overzicht te bieden en een voorlopige balans op te maken. Wat is 
nu de stand van zaken en wat zijn perspectieven? Een aantal van de onderwerpen in 
dit artikel komt ook aan bod in andere bijdragen aan dit themanummer van Cahiers 
Politiestudies over het politieonderwijs. Onderhavig artikel moet dan ook in samenhang 
met deze andere worden gelezen. 

Paragraaf 2 betreft het ontwikkelingspad van wat nu de Politieacademie heet. Vooraf-
gaand aan de huidige integratieslag, was tweemaal eerder sprake van een integratieslag, 
in 1993 en in 2003. De nadruk in deze paragraaf ligt bij de periode vanaf 2011. Deze 
periode valt samen met de voorbereiding en inwerkingtreding van de nationale politie. 
Eind 2017 bestond de nationale politie vijf jaar. De balans hiervan is opgemaakt door de 
Commissie Evaluatie Politie (2017), ook wel aangeduid als de Commissie Kuijken. De 
meeste onderwerpen die in dit rapport aan bod komen, raken het politieonderwijs maar 
beperkt. Enkele onderwerpen waarvoor dat wel geldt, en die wel degelijk doorwerkten in 
het politieonderwijs, zijn uitgelicht in paragraaf 3. Er wordt ingezoomd op voorbeelden, 
zoals het landelijk functiegebouw van de Nederlandse politie, het strategisch personeels-
beleid, de versterking van de professionele identiteit van de politie, het debat over de 
kwaliteit van de opsporing (‘de rechercheur’), versus het belang van het wijkgebonden 
werken (‘de wijkagent’), de kwestie van het politieleiderschap en de articulatie van 
opleidingsbehoeften vanuit de politie richting de Politieacademie. 

Paragraaf 4 gaat over het pad dat de Politieacademie volgde in de jaren vanaf 2011 en 
dat uiteindelijk leidde tot de inbedding van het instituut in het politiebestel. De vorm 
waarin dat is gebeurd, moet ervoor zorgen dat integratie binnen het korps er niet toe 
leidt dat het politieonderwijs ontkoppeld raakt van het regulier onderwijs. Inbedding 
binnen het politiebestel moet daarom niet verward worden met inbedding binnen 
het korps. Ook wordt in deze paragraaf kort ingegaan op de gewijzigde koers van de 
Inspectie Justitie en Veiligheid, de interne kwaliteitszorg van de Politieacademie en de 
wijziging van de taakopdracht van de Politieonderwijsraad. 

In paragraaf 5 wordt vervolgens gesproken over het gegeven dat de politie en het 
politieonderwijs functioneren in netwerken van partijen, op uiteenlopende schaalniveaus 
(lokaal, regionaal, nationaal, transnationaal). Informatie die in netwerken wordt gedeeld 
kan, naast directe sturing binnen de politieorganisatie zélf, ook aanleiding geven tot 
heroverwegingen aangaande (specifieke) politieopleidingen. Er wordt ingezoomd op de 
relatie tussen politieonderwijs en het reguliere (hoger) beroepsonderwijs. Niet alleen 
vindt het politieonderwijs zijn onderwijskundige ankers in het reguliere onderwijs, 
ook is er een nadrukkelijke relevantie om op inhoudelijke gronden te streven naar 
samenwerking en samenhang. 

In de slotparagraaf worden de meest opvallende punten samengevat. 
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 2. Drieslag van integratie

Het Nederlandse politieonderwijs is in het recente verleden tot drie maal toe het object 
geweest van ingrijpende wetswijziging, steeds met het oogmerk samenhang te bevor-
deren. In 1993 werd, parallel aan de invoering van het regionale politiebestel, het LSOP 
opgericht (het Landelijk Selectie en Opleidingsinstituut Politie) en een daarbij passend 
wettelijk kader tot stand gebracht (de Wet op het LSOP). Deze voorloper van de huidige 
Politieacademie verenigde alle toenmalige politiescholen in Nederland, zowel die van 
de gemeentepolitie als van de rijkspolitie. Achteraf kan deze ingrijpende fusieoperatie 
gezien worden als een eerste integratieslag richting de huidige nationale politie. Eind 
jaren ’90 bleek de noodzaak om het gefuseerde instituut onderwijskundig verder te 
integreren, om te komen tot een samenhangend stelsel van politieopleidingen. Deze 
tweede integratieslag bleek zo fundamenteel en ingrijpend te zijn dat andermaal het 
wettelijk kader vernieuwd werd. De nieuwe Wet op het LSOP en het politieonderwijs werd 
formeel van kracht in april 2003. De lancering van het vernieuwde politieonderwijs vond 
overigens al plaats in januari 2002; vandaar dat gesproken wordt van PO2002. Vooral in 
de eerste jaren vanaf 2002 werd fors geïnvesteerd in het inoefenen van het onderwijs-
model (het ‘functioneel ontwerp’, later ‘het inrichtingskader’ genoemd) in de korpsen, 
om te bevorderen dat deze hun eigen rol zouden waarmaken. Om de aansluiting op de 
politiepraktijk te organiseren en de samenhang binnen het politieonderwijs te vergroten, 
werd aangesloten bij innovatiebewegingen in het reguliere (hoger) beroepsonderwijs. 
Naast het competentiegerichte opleidingsmodel en het werkend leren (zie: Wennekes, 
et al., 2018, in dit themanummer), ging het bijvoorbeeld om de toepassing van ict in 
het onderwijs, de opzet van een eigen kennisnet (het politiekennisnet voor onderwijs 
en politiepraktijk) en de introductie van een onderzoeksfunctie door de instelling van 
lectoraten. Met de integratieslag van 2002/2003 werd de samenwerking en samenhang 
tussen het politieonderwijs en het regulier onderwijs versterkt, opdat voortaan sprake 
zou zijn van volwaardig (hoger) beroepsonderwijs. Waar de politieopleiding tot dan toe 
vooral als een bedrijfsopleiding fungeerde, werd met PO2002 een bredere maatschap-
pelijke verbinding nagestreefd en een koppeling met de kwalificatieniveaus van het 
regulier onderwijs. Met de derde integratieslag binnen het wettelijke kader, die van 
kracht is vanaf 1 januari 2017, blijft de verbinding met het reguliere onderwijs behouden, 
om redenen van vormgeving van het onderwijs, kwaliteitsbeleid en innovatie, en om 
redenen van legitimiteit. Primair gaat het nu echter om een meer directe aansluiting 
tussen het politieonderwijs en de kenmerken, de ontwikkeling en de behoeften van de 
nieuwe nationale politieorganisatie. 

Terugkijkend op de periode vanaf 2011 heeft de overheid een welbewuste keuze 
gemaakt ten aanzien van de vorming van de nationale politie en de betrokkenheid 
van de Politieacademie daarbij. Om de complexiteit van het integratieproces richting 
een nationaal politiekorps te beperken, is eerst het regionale politiebestel omgezet 
in een nationaal bestel, en pas daarna het inbeddingsproces van de Politieacademie 
binnen dit bestel aangepakt. De wens om, ondanks deze weloverwogen fasering, het 
beleidsvoerend vermogen van de Politieacademie te incorporeren binnen de nationale 
politie, leidde tot diverse personele verschuivingen in de jaren waarin de inbedding 
van het politieonderwijs werd voorbereid, van de Politieacademie naar de korpsleiding/
korpsstaf, en omgekeerd. Dit bevorderde de bereidheid om mee te denken en bij te 
dragen aan de beoogde inbedding. 



Henk Huisjes

16 CPS 2018-4, nr. 49

In eerste aanvang liepen de meningen over de na te streven bestuurlijke configuratie van 
en met betrekking tot de Politieacademie flink uiteen. Rond de jaarwisseling 2012/2013 
werden er twee, deels concurrerende adviezen opgesteld. De heer Wallage stelde een 
advies op over de wenselijke positionering van de Politieacademie in het politiebestel, op 
verzoek van de minister van Veiligheid en Justitie. Daarnaast stelde de heer Vogelzang 
een advies op over het gevoerde strategische beleid van de Politieacademie, op verzoek 
van de raad van toezicht van de Academie. Dit tweede adviesverzoek was direct ingegeven 
doordat de relatie tussen de ondernemingsraad van de Politieacademie en het college 
van bestuur onder grote spanning stond. Waar de heer Wallage adviseerde te komen 
tot een opleidingsinstituut dat zich zou gaan beperken tot onderwijs, kennisdeling en 
onderzoek, maar met behoud van eigen positie, mensen en middelen, adviseerde de 
heer Vogelzang juist te komen tot een volledige inbedding van het instituut binnen het 
nationale politiekorps. In het voorjaar van 2013 trad het zittende college van bestuur af 
en stelde de minister een nieuw college aan. Hierna werd koers gezet in de richting van 
een volledige inbedding binnen het korps, maar wel met behoud van een onafhankelijke 
positie en verantwoordelijkheid van de directie van de Politieacademie, zie verder 
paragraaf 4. 

De feitelijke coördinatie van de onderwijsontwikkeling, de werving en selectie van nieuw 
politiepersoneel, en de ontwikkeling van de kennis- en onderzoeksfunctie, berustte 
jarenlang bij de Politieacademie. Met de komst van de nationale politie zijn die verant-
woordelijkheden flink bijgesteld. Toch is het niet zo dat het politieonderwijs nu ten volle 
wordt bepaald door wat (de staf van) de nationale politie aan beleid formuleert. Zo heeft 
de minister van Justitie en Veiligheid (tot 26 oktober 2017 Veiligheid en Justitie) nog 
steeds belangrijke taken en verantwoordelijkheden met betrekking tot het politieonder-
wijs. Het nieuwe wettelijke kader politieonderwijs, dat van kracht is vanaf 1 januari 2017, 
is voorbereid door het ministerie. Bovendien ziet het ministerie via de Inspectie Justitie 
en Veiligheid toe op de toepassing van dit kader en op de kwaliteit van dienstverlening. 
Gegeven de wet maakt de minister voortaan afspraken met de nationale korpschef en 
de directie van de Politieacademie over de (meer)jaarlijkse beleidsmatige en budgettaire 
kaders, voor wat betreft de politieopleidingen, de kennisdeling en het wetenschappelijk 
onderzoek voor en over de politie, uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van de 
directie van de Politieacademie. Deze afspraken worden mede gebaseerd op adviezen 
van de Politieonderwijsraad over de kwalificatiestructuur van het politieonderwijs en de 
strategische onderzoeksagenda politie. De uitdaging voor de (diverse organisatieonder-
delen van de) Politieacademie is de beschikbare beleidsmatige en budgettaire ruimte 
zo professioneel mogelijk te benutten. 

Waar veranderende wetgeving (in)directe consequenties had en heeft voor Politieaca-
demie en het politieonderwijs, kunnen ook onderliggende maatschappelijke ontwik-
kelingen worden genoemd, met een impact op het politieonderwijs. Dit was bijvoorbeeld 
het geval in de jaren na de financiële crisis van 2008/2009. Zonder hier verder op in 
te gaan heeft dit in de gehele collectieve sector, de Politieacademie niet uitgezonderd, 
geleid tot forse bezuinigingen, bezuinigingen die ook in de komende jaren nog zullen 
doorwerken. Zo werden de basispolitieopleidingen op mbo niveau 3 en 4 met 25% 
bekort qua studieduur, het voorbeeld volgend van het reguliere mbo in Nederland. De 
opleiding tot basispolitiemedewerker duurt nu nog 2 jaar en 4 maanden, terwijl de 
opleiding tot allround politiemedewerker is teruggebracht tot 3 jaar. Daarnaast zijn er 
(vanzelfsprekend) ook andere majeure ontwikkelingen te melden, onder de noemers 



Op de schop

CPS 2018-4, nr. 49 17

globalisering en digitalisering en daarmee samenhangende risico’s als cybercrime, 
financieel-economische criminaliteit, terrorisme en immigratie vanuit conflictgebieden. 
Zicht op deze achtergronden wordt in dit artikel verder als bekend verondersteld. 

 3. Doorwerking nationale politie in het politieonderwijs 

De komst van de nationale politie in Nederland leidde, al tijdens de voorbereidende 
fase in 2011-2012 (de ‘kwartiermakersfase’), tot een forse inzet op landelijke sturing 
richting het politieonderwijs. De taakopdracht lag weliswaar primair bij het behalen van 
eigen doelen qua inrichting en realisatie, de doorwerking richting het politieonderwijs 
was en is evident. 

 3.1 Het landelijk functiegebouw

In 2005/2006, ver voor de vorming van de nationale politie, waren er al afspraken 
gemaakt over de ontwikkeling van een samenhangende werkgeversvisie en daarmee 
samenhangend landelijk functiehuis. In die jaren was, mede door het evaluatierapport 
van de Commissie Leemhuis (2005) en het visiedocument Politie in Ontwikkeling (2005), 
het inzicht ontstaan dat de politie meer als één landelijk concern zou moeten gaan func-
tioneren. In 2008 stelden de Raad van Hoofdcommissarissen en het verantwoordelijke 
ministerie (toen nog: Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties) de werkgeversvisie 
vast. Eind 2011, aan de vooravond van de vorming van de nationale politie, werd het 
landelijk functiegebouw Nederlandse Politie (lfnp) vastgesteld door het Centraal Geor-
ganiseerd Overleg Politie (CGOP). Verdeeld over drie domeinen (leiding, uitvoering en 
ondersteuning) en 16 functieniveaus, werden er 21 vakgebieden onderscheiden (waarvan 
1 leiding, 12 uitvoerend en 8 ondersteunend). In totaal werden binnen deze matrix zo’n 
90 functies onderscheiden die in de plaats kwamen van het historisch gegroeide woud 
aan functiebenamingen binnen de korpsen en de Politieacademie.2 

De opleverdatum van het lfnp viel nagenoeg samen met de start van de kwartierma-
kersorganisatie nationale politie en bood een essentiële bouwsteen voor het nieuwe 
nationale korps. Voor het politieonderwijs bracht dit de uitdaging mee om het geheel 
van politiediploma’s, certificaten en examenvereisten (‘kwalificaties’) te koppelen aan het 
nieuwe functiegebouw. In het begin van dat zelfde jaar 2011 had de Politieonderwijsraad 
geadviseerd over de herijkte beroepsprofielen van de politie en in het jaar daarop volgend 
over de consequenties daarvan voor de kwalificatiestructuur van het politieonderwijs 
(ksp). In eerste instantie leek de koppeling van het landelijk functiegebouw en de 
kwalificatiestructuur op inhoudelijke gronden niet al te ingewikkeld en een goede basis 
te bieden voor het verdere onderhoud aan beide zijden. 

In de jaren erna echter, bleek de verbinding toch minder vanzelfsprekend dan in eerste 
instantie was gedacht. Binnen het lfnp wordt niet alleen gebruikgemaakt van opeenvol-
gende aanduidingen als ‘assistent’, ‘medewerker’, ‘senior medewerker’, ‘operationeel 
expert’ en ‘specialist’, maar ook van het begrip ‘werk- en denkniveau’, onderscheiden 
naar mbo, hbo en wo.3 Het (formele) standpunt, overeengekomen in het CGOP, is 

2 Na 2011 is het aantal onderscheiden functies licht gewijzigd. Momenteel gaat het om in totaal 92 functies. 
3 Voor een nadere duiding van de kwalificatieniveaus van het Nederlandse middelbaar beroepsonderwijs (mbo), 

het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijke onderwijs (wo), zie bijvoorbeeld het nationale 
coördinatiepunt Nederlands kwalificatiekader (www.nlqf.nl). 
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dat mbo-functies (dat is tot en met het niveau van de operationeel expert) niet ingevuld 
mogen worden door hoger opgeleide politiefunctionarissen en dat wo-opgeleide kandi-
daten alleen plaatsbaar zijn op de allerhoogste functies. Hiermee wordt voorbij gegaan 
aan wezenlijke verschillen tussen startbekwaamheid (het niveau dat bereikt is op het 
moment van diplomering/certificering) en vakbekwaamheid, dat meerdere jaren van 
relevante werkervaring veronderstelt (laat staan vakvolwassenheid). 

Een ander punt dat de verbinding tussen het lfnp en de kwalificatiestructuur politieon-
derwijs onder druk zet, is het concurrerende inrichtingsperspectief van de (her)ordening 
van bedrijfsprocessen en het gerelateerde terrein van de informatievoorziening. Het 
uitlijnen van de politieorganisatie in termen van processen (in plaats van functies) past 
bij het beeld van de geoliede machine, oftewel, de machineorganisatie. Dit organisatie-
perspectief strijdt, al vanaf het eerste ontwerp van de nationale politie, met het beeld van 
de professionele organisatie, dat meer aansluit bij het denken in termen van functies en 
beroepen. De spanning tussen het beeld van de machineorganisatie en het beeld van de 
professionele organisatie komt in veel organisaties voor, zeker in de publieke sector, en 
is in veel opzichten ook onvermijdelijk (Mintzberg, 2002). Waar het machine-perspectief 
al snel uitkomt bij kortdurende trainingen, gericht op specifieke werkzaamheden, zal 
het perspectief van de professionele bureaucratie meer de nadruk leggen op brede 
inzetbaarheid en verantwoordelijkheden. In het eerste geval wordt samenhang gezocht 
in weldoordachte, gedetailleerde werkprocessen (organisatorische ordening), in het 
tweede geval meer in de professionaliteit van de medewerkers (competenties).

Vanuit het gezichtspunt van (het ontwerpen van) beroepsopleidingen is het zaak tussen 
beide perspectieven een balans te vinden, waarbij niet alleen opgeleid wordt voor func-
ties, en zeker niet alleen voor (onderdelen van) processen. De basispolitieopleidingen 
rusten op brede, maar herkenbare profielen van het politieberoep (‘beroepsprofielen’). 
In een beroepsprofiel wordt beschreven wat er van een ervaren, vakbekwame en breed 
inzetbare beroepsbeoefenaar wordt verwacht. Aan de hand van beroepsprofielen worden 
kwalificatieprofielen opgesteld, waarbij ook meer algemene aspecten een rol spelen, 
zoals persoonlijke en maatschappelijke vorming. Waar een beroepsprofiel ‘vakbekwaam-
heid’ verwoordt, beschrijft het kwalificatieprofiel ‘startbekwaamheid’. Voor de meeste 
politieambtenaren geldt dat hun loopbaan begint met een basispolitieopleiding en dat 
ze, afhankelijk van hun loopbaan, daarbovenop vakspecialistische politieopleidingen 
volgen. Kwalificatieprofielen van de vakspecialistische opleidingen rusten niet alleen 
op (algemeen gestelde) beroepsprofielen, maar evenzeer op specifieke functiebeschrij-
vingen, verder verbijzonderd naar werkterrein, rol of taakaspect. 

In PO2002 werden vier typen competenties onderscheiden: vakmatig-methodische, 
bestuurlijk-organisatorische, sociaal-communicatieve en leer- en vormgevingscompeten-
ties. Ook na 2011 bleef deze vierdeling bestaan, hoewel de verwoording werd versoberd 
tot: vakmatig, contextueel, sociaal en individueel. Deze (versoberde) vierdeling kreeg 
navolging in de Europese Politieacademie CEPOL (Peeters, 2014). In de curricula vindt 
de verbinding plaats tussen de kwalificatieprofielen (en bijbehorende examenvereisten) 
en het feitelijke politiewerk dat varieert naar plaats en tijd, en de ontwikkeling van 
studenten die daar mee om moeten leren gaan.
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 3.2  De toekomst begint vandaag!

In 2012 organiseerde de kwartiermakersorganisatie (de facto dus de nationale korpslei-
ding/korpsstaf in oprichting) diverse expertsessies met het oog op de totstandkoming 
van een strategische personeelsprognose van de nationale politie i.o. Het richtpunt betrof 
de jaren 2020-2024. De sessies richtten zich in eerste instantie op uitvoerende functies 
in de basispolitiezorg, waaronder de medewerker meldkamer/intake, de rechercheur, de 
wijkagent en de informatiemedewerker. De sessies werden geflankeerd door beknopte 
studies van wetenschappers met uiteenlopende achtergronden. Het rapport De toekomst 
begint vandaag! verscheen eind 2012. Het jaar daarop, toen de nationale politie een feit 
was, volgde een tweede rapport, waarin werd ingezoomd op de te verwachten behoefte 
aan specialisten, medewerkers in de bedrijfsvoering en leidinggevenden. Beide rap-
porten tezamen bevatten een kwalitatieve verkenning van thema’s die een belangrijke 
rol spelen bij de verdere ontwikkeling van de politie en het politievak. Technologische 
innovatie blijkt daarbij dwars door alle thema’s een doorslaggevende rol te spelen, 
zowel wat betreft het personeelsdomein uitvoering, als het domein ondersteuning, 
en zowel kwalitatief, als kwantitatief. Vergelijking met andere sectoren laat zien dat 
technologie niet alleen tot innovatie en hoogwaardiger dienstverlening leidt, maar ook 
tot rationalisatie van bedrijfsprocessen (zie: Ernst, 2018, in dit themanummer). 

Andere belangrijke noties uit De toekomst begint vandaag! die nadien hun doorwerking 
in de ontwikkelagenda van het politieonderwijs kregen, kunnen als volgt worden 
samengevat: 
• Omdat het politievak alsmaar complexer wordt, moet het gemiddelde opleidings-

niveau omhoog. Wendbaar en slim opereren in een steeds meer gedigitaliseerde 
samenleving, veronderstelt een gedegen basis van technologische competenties en 
informatievaardigheid. 

• De wijkagent staat centraal in de basispolitiezorg, als boegbeeld en als buurtregisseur. 
Om te kunnen voldoen aan de verwachtingen van gemeenten, burgers, en bedrijven 
is functioneren op hbo-niveau nodig. 

• Het vakgebied intake & service moet slimmer worden ingericht, door gebruik te maken 
van meer technologie en meer te focussen op opsporingsindicaties. 

• Het vakgebied observatie verandert ingrijpend door de toepassing van nieuwe tech-
nologieën en sensoren. De overlap met het vakgebied intelligence neemt daardoor 
verder toe. 

• De gebiedsgebonden politiezorg (GGP) verandert ingrijpend, enerzijds door ‘slimmer 
politiewerk’ (technologie), en anderzijds doordat (grotere) gemeenten steeds meer 
eigen personeel inzetten voor handhaving en toezicht.

• Forensische bewijsvoering wint aan belang ten opzichte van tactische bewijsvoering, 
waardoor de vraag naar forensische rechercheurs toeneemt en de vraag naar tactische 
rechercheurs afneemt. 

 3.3 Blauw vakmanschap 

Een belangrijk integratievraagstuk, dat direct bij aanvang van de kwartiermakersfase 
in 2011 werd aangepakt, betrof de versterking van de professionele identiteit van de 
politie (‘blauw vakmanschap’). Waar in het verleden de identiteit lag bij het onderscheid 
gemeente- en rijkspolitie, of later bij het onderscheid tussen de politieregio’s onderling, 
en daarnaast het korps landelijke politiediensten, vergde de nationale politie een andere 
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oriëntatie en een nieuw élan. Waar de politie in het verleden haar lokale maatschap-
pelijke functie onderstreepte (‘die pet past ons allemaal’, ‘de politie is je beste vriend’), 
verschoof de nadruk naar de (grote, internationale) veiligheidsrisico’s van het land en de 
noodzaak om als politie daarin krachtig en weerbaar op te treden. Het nieuwe uniform 
dat in 2014 werd geïntroduceerd, drukt niet alleen een actiegerichte opstelling uit, maar 
ook een taakopvatting dat de politie als enige overheidsinstantie 24/7 paraat staat ter 
bescherming van het land en de mensen. 

In 2011 besloten de kwartiermaker nationale politie, het ministerie van Veiligheid 
en Justitie, de Politieacademie en de politievakorganisaties tot de oprichting van een 
programma versterking professionele weerbaarheid. De activiteiten betroffen diverse 
activiteiten, deels gericht op toerusting, vorming en (na)zorg van en voor medewerkers, 
deels betrof het een inzet op leiderschap en cultuur. Dit programma leidde binnen de 
Politieacademie tot meerdere initiatieven. Begin 2013 publiceerde de Politieacademie 
een drieluik over blauw vakmanschap, waarin de gedachten en ervaringen van de 
scheidend vicevoorzitter van het college van bestuur van de Politieacademie waren 
neergelegd (Politieacademie, januari 2013). Anderhalf jaar later volgde een methodische 
uitwerking onder de titel Blauw Vakmanschap, Visie, Methode en Samenhang (Eeuwijk, 
september 2014) en medio 2016 een reflectie op ervaringen met blauw vakmanschap 
(Maas, et al, 2016). In directe samenhang hiermee werd en wordt de training mentale 
kracht verzorgd (zie: Botke, 2018, in dit themanummer). 

 3.4 AOPV 

De toenemende aandacht voor identiteit en vorming toont zich ook in de komst van 
de deelkwalificatie algemene opsporingsbekwaamheid en politiële vorming (aopv), 
die vanaf het voorjaar van 2015 deel uitmaakt van alle basispolitieopleidingen tot en 
met het bachelorniveau. Met deze vaste voet wordt tevens antwoord gegeven op het 
eerder geconstateerde gebrek aan parate kennis van politiefunctionarissen (Politie-
onderwijsraad, 2010; Inspectie Veiligheid en Justitie, 2014). De nationale politie, het 
ministerie van Veiligheid en Justitie en het Openbaar Ministerie namen samen het 
initiatief hiertoe binnen de Politieonderwijsraad. Behalve als vaste component binnen de 
basispolitieopleidingen, wordt de aopv ook aangewend bij de ontwikkeling van specifieke 
trajecten voor zij-instromers (bijvoorbeeld op het terrein van de digitale recherche). 
Zij-instromers krijgen op basis van een dergelijk traject een executieve aanstelling als 
specialist met algemene opsporingsbevoegdheid, met de restrictie dat deze bevoegdheid 
alleen wordt uitgeoefend binnen het functionele kader waarin men wordt ingezet. Waar 
specialisten zich in de bovenste helft van het functiegebouw bevinden (zie boven), is er 
ook een relevantie om de aopv in te zetten bij de ontwikkeling van opleidingstrajecten 
gericht op deeltaakfunctionarissen binnen het primaire proces aan de onderzijde van 
het functiegebouw, het niveau van de assistenten. 

De komst van de aopv is niet los te zien van de herijking van de visie op het politieon-
derwijs, waartoe het ministerie (toen nog Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) 
het initiatief nam in 2009, in reactie op de financiële crisis. In dat verband bracht de 
Politieonderwijsraad in 2010 een advies uit met de titel Perspectieven op politieonderwijs. 
Kwaliteit, variëteit en doelmatigheid, voorbereid door de Commissie Hilarides. De vraag 
of vakspecialistisch politieonderwijs (toen ‘postinitieel’ genoemd) per se voorafgegaan 
zou moeten worden door (meerjarige) basispolitieopleidingen (toen ‘initieel’ genoemd) 
werd op genuanceerde wijze ontkennend beantwoord. 
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In het verlengde hiervan volgde op verzoek van het ministerie van Veiligheid en Justitie 
het pamflet Blauw Vakmanschap. Op weg naar meer variëteit van leerwegen (Politieon-
derwijsraad, 2012a). Hierin werden ‘prikkels voor verandering’ verwoord. Aan het 
pamflet was een bronnenboek toegevoegd met relevante achtergrondinformatie over 
het thema variëteit. Verdere operationele perspectieven werden verwoord in het advies 
Sectoren Gespiegeld, een vergelijking tussen het politieonderwijs en het onderwijs in de 
zorgsector. Dit advies bestond uit een leerpuntennotitie en ook daaraan werd een bron-
nenboek toegevoegd (Politieonderwijsraad, 2012b). Naar aanleiding van het debat over 
de kwaliteit van de opsporing (zie onder) volgde in 2016 het advies Ontwikkelrichtingen 
voor het toekomstige politieonderwijs. Al met al kwam er zo meer ruimte in het beleid voor 
zij-instroomtrajecten en voor de flexibilisering van leerwegen vanuit een perspectief 
van ‘een leven lang leren’. 

 3.5 Rechercheurs en wijkagenten

Een voorbeeld van een beleidsdiscours met grote doorwerking betreft de (schijnbare) 
tegenstelling tussen rechercheurs en wijkagenten. Waar heeft het land het meest aan? 
Meer (succesvolle) opsporing of meer sociale rechtvaardigheid? Waar de eerste categorie 
vooral samenhangt met de strafrechtketen en de werkrelaties tussen politie en Openbaar 
Ministerie, staat de discussie over wijkagenten vooral in het teken van de perspectieven 
van het lokaal openbaar bestuur. Hieruit blijkt het aloude onderscheid tussen de beide 
hoofdtaken van de politie: handhaving van de openbare orde versus de opsporing van 
criminaliteit. De kernvraag die hierachter ligt is: wat voor politie gaat Nederland krijgen 
nu er een nationale politie is ontstaan? De bespreking van De toekomst begint vandaag! 
toont de contouren van dit debat. 

Door meer specifiek in te zoomen op de rechercheur en de wijkagent komt het dilemma 
scherp naar voren. Begin 2015 wierp voormalig journalist en financieel rechercheur 
Michiel Princen een forse steen in de Nederlandse opsporingsvijver met zijn boek De 
gekooide recherche (Princen, 2015). Het boek verwoordde een breed gevoeld onbehagen 
met betrekking tot ‘de matige prestaties’ van de Nederlandse recherche. Kort samengevat 
is de stelling dat de recherche beschikt over te weinig capaciteit en dat zij onvoldoende 
op haar taken is berekend. De leeftijdsopbouw van het recherchepersoneel is gemiddeld 
flink ouder dan in de rest van de organisatie en de recherchecultuur te traditioneel. Eind 
2015 stellen de politie, het Openbaar Ministerie en het ministerie van Veiligheid en 
Justitie een Contourennota versterking opsporing op, met daarin een reeks van afspraken 
om de kwaliteit van de opsporing en vervolging te verhogen, inclusief een daarop 
aansluitende verbeter- en ontwikkelagenda voor bijpassende opleidingen.4 Een reeks 
van rapporten volgde, van de zijde van de politie zelf, het ministerie, het Openbaar 
Ministerie, alsook diverse wetenschappelijke studies. 

Snel na de publicatie van De gekooide recherche (Princen, 2015) nam ook het lokaal 
openbaar bestuur stelling in. Burgemeesters benadrukten het grote belang van de 
lokale basispolitiezorg, de rol van de wijkagent en de grote risico’s van ondermijning 
waar de wijkagent als eerste zicht op heeft, dan wel zou moeten hebben (Huisman, et 
al., 2016; Terpstra et al., 2016; Lakerveld et al., 2017; Van de Torre & Valkenhoef, 2017). 
Bij beide posities, de rechercheur en de wijkagent, kan een roep gehoord worden om 
meer en hoger opgeleide functionarissen. Ondertussen kampt de politie (nog steeds) 

4 In latere voortgangsberichten wordt gesproken over Contourennota Opsporing en Vervolging. 
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met (de kosten van) de vergrijzing van het eigen personeel en een gebrek aan financiële 
speelruimte om nieuw en jong personeel te werven en op te leiden. 

 3.6 Leiderschap 

Een duidelijk voorbeeld van verandering van het politieonderwijs ten gevolge van 
een beleidsontwikkeling binnen de nationale politie is te vinden in de leiderschaps-
opleidingen. In 2012 startte een werkgroep onder voorzitterschap van de voormalige 
Amsterdamse korpschef Welten met een studie naar het gewenste leiderschap binnen de 
nationale politie. In september 2013 werd het eindrapport opgeleverd, waarna een proces 
van doorwerking begon met betrekking tot de leiderschapsopleidingen. De impact was 
fors. De masteropleiding strategisch leidinggeven werd stopgezet en de masteropleiding 
tactisch leidinggeven en de leergang operationeel leidinggeven werden ingrijpend 
veranderd, qua inhoud en didactiek. De voornaamste kritiek was dat de bestaande 
opleidingen te veel gericht waren op de persoonlijke aspecten van het leidinggeven, te 
veel (arbitraire) theorie bevatten en te weinig waardenoriëntatie (het ‘morele kompas’), 
en dat de operationele betrokkenheid onvoldoende centraal stond. Qua didactiek werd 
gekozen voor een nauwe samenwerking tussen de Politieacademie, de eenheden en 
overige organisatieonderdelen van het korps. Een groot deel van het onderwijs wordt 
voortaan uitgevoerd in de praktijk. De discussie die met dit rapport werd opgeroepen 
landde enige tijd later in een vergelijking tussen de politie in Nederland, het Verenigd 
Koninkrijk en, meer zijdelings, de Verenigde Staten (Van Dijk, Hoogewoning & Punch, 
2015). Dit boek houdt een pleidooi in voor een brede, integrale politietaak, waarin het 
telkens weer gaat om het vinden van de juiste balans tussen wat de politie oppakt en 
wat de politie laat liggen, en om wat dit vergt van politieleiderschap. 

 3.7 Behoeftestelling 

Binnen het meerjarige personeelsbeleid is het zaak jaarlijks een korpsbrede, geïnte-
greerde behoeftestelling te formuleren richting het politieonderwijs, rekening houdend 
met aspecten zoals hierboven besproken. Tot 2013 was sprake van 26 verschillende 
korpsen (25 regionale korpsen en het korps landelijke politiediensten) die elk hun 
eigen wensenlijstje hanteerden en opkwamen voor het eigen belang. Binnen de Poli-
tieacademie waren er in de loop der jaren allerlei varianten van opleidingen ontstaan 
(‘maatwerk’), om maar zo goed mogelijk aan te sluiten bij de wensen van (de inkopers 
van de) korpsen, echter met navenant hoge kosten qua ontwikkeling, onderhoud en 
uitvoering. Met de vorming van de nationale politie ontstond er één behoeftesteller en 
werd er korte metten gemaakt met deze als ondoelmatig ervaren variëteit. Thema’s met 
betrekking tot het operationele politiewerk (de operatiën), inclusief de informatiehuis-
houding die daar direct mee samenhangt, worden voortaan door de stafdirectie hrm 
verwerkt in strategische ontwikkelplannen. 

Naast de kwalitatieve verkenning De toekomst begint vandaag! uit 2012/2013 en de 
beleidsontwikkelingen in de jaren daarna, is kwantitatief inzicht in de (dynamiek binnen 
de) eigen personeelsformatie nodig, om te komen tot een adequate behoeftestelling. 
Daarbij hangt één groot kwantitatief thema boven de markt, te weten de voorzienbare 
uitstroom van personeel als gevolg van de leeftijdsopbouw van het politiekorps en de 
verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd. Het stuwmeer van oudere personeels-
leden bereikt in 2021 vooralsnog zijn grootste omvang, waarna de vraag naar nieuw 
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(en jong) personeel fors gaat stijgen. Nu, in 2018, wordt hierop geanticipeerd, omdat 
opleiden nu eenmaal tijd kost. Ondertussen wordt de schaarste aan hoger opgeleid, 
specialistisch personeel, bijvoorbeeld op terreinen als financieel-economische crimi-
naliteit en cybercrime, overwegend ingevuld via zij-instroom. 

Het risico van één punt van waaruit de behoeften aan opleidingen en andere diensten 
worden gesteld, is evident. Het ligt niet voor de hand dat er binnen de korpsstaf een 
totaaloverzicht kan zijn dat recht doet aan alle actuele ontwikkelingen in de politieprak-
tijk, het wetenschappelijk onderzoek voor en over die praktijk, noch aan de ervaringen 
van studenten binnen die praktijk, gegeven de enorme diversiteit aan plaatsen waar het 
politiewerk wordt uitgeoefend. Om nog maar te zwijgen over de gezagsverhoudingen 
die immers ten principale lokaal belegd zijn. Ook hier is sprake van een zoekproces 
naar een adequate balans. Enerzijds is kaderstelling nodig (een kwalificatiestructuur, 
een formatieplan met bijbehorende meerjarige begroting, meerjarige onderzoeks- en 
ontwikkelagenda’s, etc.). Anderzijds moet voorkomen worden dat deze gaan werken 
als een keurslijf, ten koste van de professionele ruimte van experts en specialisten, 
docenten en onderzoekers, waar teamchefs en andere leidinggevenden op moeten 
kunnen rekenen. 

Na een fase van centralisering van het human resource management, wordt momenteel 
een nieuwe balans gezocht van taken en verantwoordelijkheden tussen de korpsleiding/
korpsstaf (lfnp, strategisch hrm-beleid), het politiedienstencentrum (capaciteitsmanage-
ment, overall bezien), de 11 politie-eenheden (operationeel capaciteitsmanagement, 
in afstemming met het bevoegd gezag), en de Politieacademie (opleiden, kennis en 
onderzoek). Binnen deze balans is de behoeftestelling richting de Politieacademie een 
zaak waar al deze partijen een verantwoordelijkheid in dragen. 

 4. Inbedding

Snel na de formele lancering van de nationale politie in januari 2013, ging de voorbe-
reiding van de inbedding van de Politieacademie binnen het politiebestel van start. Er 
werden afspraken gemaakt over personele uitwisseling met de Politieacademie, zowel 
van de Academie naar het korps, als omgekeerd. Het wetsvoorstel dat de inbedding 
van de Politieacademie binnen het politiebestel regelde, werd eind 2014 aangeboden 
aan de Tweede Kamer. Ruim een half jaar daaraan voorafgaand was een ontwerpplan 
dat werd opgesteld door de Politieacademie, reeds vastgesteld door de minister. Naar 
het eerdere voorbeeld van de vorming van de nationale politie vond, parallel aan het 
wetgevingstraject, de verdere uitwerking plaats via een inrichtings- en realisatieplan. 
Stap voor stap werden zo de nieuwe verhoudingen duidelijk gemaakt. In juni 2016 
stelde het parlement het nieuwe wettelijke kader vast, waarna het in januari 2017 van 
kracht werd.5 

Per 1 januari 2017 is de ‘dienst Politieacademie’ geïncorporeerd in het nationale politie-
korps. De nationale korpschef is de formele werkgever geworden van het personeel van 
de Politieacademie. Alle ondersteunende bedrijfsvoeringdiensten gaan of zijn reeds over-
gegaan naar het politiedienstencentrum (pdc). De directie van de Politieacademie echter 

5 Kamerstuk 34129. Wet van 25 mei tot wijziging van de Politiewet 2012 in verband met de inbedding van de 
Politieacademie in het nieuwe politiebestel. Staatsblad 203, 7 juni 2016.
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is ondergebracht in een apart zelfstandig bestuursorgaan (zbo), vanwege de benodigde 
onafhankelijkheid in de aansturing van het politieonderwijs, de verantwoordelijkheden 
voor de kwaliteit van dienstverlening en de aansluiting op criteria die daaromtrent 
gelden in het reguliere onderwijs. Over de inzet van personeel en faciliteiten maken de 
korpschef van de nationale politie en het zbo Politieacademie jaarlijks afspraken, binnen 
door de minister gestelde kaders. Voortaan, zo is de gedachte, kan de Politieacademie 
zich ten volle concentreren op de dienstverlening aan het korps en de partners van het 
korps, zoals de Koninklijke Marechaussee (KMar), en op de samenwerking met part-
nerorganisaties in het reguliere onderwijs. Het dienstenpakket van de Politieacademie 
betreft niet alleen onderwijs (basispolitieonderwijs en vakspecifiek politieonderwijs), 
maar ook kennis- en onderzoeksdiensten. Het samenspel tussen deze drie is een majeur 
thema in de verdere ontwikkeling van de Politieacademie als lerende organisatie ten 
dienste van het ‘leven lang leren’ in het korps. Over enkele jaren is hieromtrent een 
evaluatief onderzoek voorzien. 

Met de inbedding van de Politieacademie binnen het politiebestel per 1 januari 2017 zijn 
ook de positie en taken van de Inspectie en de Politieonderwijsraad opnieuw benoemd. 

 4.1 Inspectie en interne kwaliteitszorg 

In 2015 heeft de Inspectie Veiligheid en Justitie (vanaf oktober 2017: Justitie en Veilig-
heid) een nieuw toezichtkader bekend gemaakt, dat op essentiële punten afwijkt van het 
eerdere kader. Het is niet langer de kwaliteit van het politieonderwijs op zichzelf waar 
het om gaat in het toezicht. Primair gaat het om de bijdrage van het politieonderwijs 
aan een goede taakuitvoering door de politie. Zo legt de Inspectie in 2018 de nadruk 
op het toezicht op de opsporing. De centrale vraag daarbij is in hoeverre de Politieaca-
demie politiemedewerkers die werken in het opsporingsproces, adequaat voorbereidt 
op dat werk. Het toezichtkader politieonderwijs is een stuk soberder, dan voorheen (zie 
bijvoorbeeld het Politieonderwijsverslag 2016). Meer dan in het verleden wordt rekening 
gehouden met de aanwezigheid van het accreditatieregime van de Nederlands Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO), dat betrekking heeft op de kwaliteit van de hogere 
opleidingen (hbo en universitair onderwijs). 

De Politieacademie heeft parallel aan de koerswijziging van de Inspectie een nieuwe 
visie op kwaliteit en kwaliteitszorg verwoord. Het daarop gebaseerde stelsel wordt stap 
voor stap ingeregeld. Het nieuwe toezichtregime van de Inspectie, de werking van 
het accreditatieregime van de NVAO en het interne stelsel van kwaliteitszorg van de 
Politieacademie sluiten op elkaar aan. Het lijkt plausibel dat hiermee niet alleen een 
sober, maar ook een doelmatig stelsel van kwaliteitsbeleid is ontstaan (zie: Prins, 2018, 
in dit themanummer). De nadruk in de interne kwaliteitszorg van de Politieacademie 
ligt bij drie invalshoeken: de studenttevredenheid, de studievoortgang en uitval (het 
rendement) en de professionaliteit van docenten. Dit derde punt brengt met zich mee dat 
er opnieuw aandacht geschonken zal worden aan de gestelde verwachtingen ten aanzien 
van docenten en docententeams. In hoeverre wordt van docenten(teams) verwacht dat 
zij actief bijdragen aan het ‘bij de tijd houden’ van curricula, examenvereisten en de 
examinering zelf, én dat ze daarbij gebruikmaken van wat onderzoek voor en over de 
politie leert? 

In het kader van het nieuwe kwaliteitszorgbeleid wordt o.a. ingezet op het maken van 
opleidingsdossiers waarin de inhoud en opbouw van een opleiding zichtbaar wordt 
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gemaakt. Opleidingsdossiers sluiten aan op kwalificatiedossiers en de daarin opgenomen 
examenvereisten. De overheersende opvatting is dat het initiatief tot wijziging van een 
kwalificatiedossier genomen moet worden vanuit een beleidsstandpunt, in casu de 
werkgeversvisie. Daartegenover mag de verwachting gezet worden dat initiatieven tot 
wijziging ook genomen kunnen worden door docenten(teams), die zich baseren op 
wetenschappelijk onderzoek, hun eigen ervaringen met een curriculum of de (praktijk)
ervaringen van studenten. Een dergelijk initiatiefrecht zou erbij gebaat zijn als docenten 
structureel deel uit zouden maken van thematische netwerken van onderzoekers, 
praktijkprofessionals en docenten. 

 4.2 Politieonderwijsraad 

Met de komst van het nieuwe wettelijke kader zijn ook de taken en verantwoordelijk-
heden van de Politieonderwijsraad opnieuw benoemd. Naast de wettelijke adviestaak 
ten aanzien van het onderhoud en de verdere ontwikkeling van de kwalificatiestruc-
tuur van het politieonderwijs, adviseert de Raad voortaan ook over de strategische 
onderzoeksagenda politie. De Politieonderwijsraad is geïnstalleerd in 2003 en adviseert 
vanaf 2004 minimaal eens per jaar over de kwalificatiestructuur, over politiediploma’s, 
politiecertificaten, bijbehorende examenvereisten en de onderlinge samenhang. Vanaf 
2013 werkt de Raad daarbij met zgn. kwalificatiedossiers, die een vast format kennen. 

In 2014 (vooruitlopend op het nieuwe wettelijke kader) adviseerde de Politieonderwijs-
raad voor het eerst over de strategische onderzoeksagenda politie. Naast een inhoudelijke 
thematisering bevat deze agenda ook doelen en verwachtingen over de doorwerking van 
onderzoeksresultaten richting de politiepraktijk en het politieonderwijs. De Raad kent 
drie commissies die adviezen en overige rapporten voorbereiden. Naast de commissie 
kwalificatiestructuur politieonderwijs en de commissie kennis en onderzoek, is er 
nog een derde, de commissie onderwijs. Deze commissie richt zich op het bespre-
ken van vraagstukken die te maken hebben met de inrichting en uitvoering van het 
politieonderwijs en met actuele thema’s die van invloed zijn op het politieonderwijs. 
Eerder genoemde, recente rapporten over onderwijsvraagstukken met betrekking tot 
de opsporing (Politieonderwijsraad, 2015; 2016) en het wijkagentschap (2017) zijn 
voorbereid door deze commissie. 

De Raad beperkt zich overigens niet tot het politieonderwijs en de kennis- en onder-
zoeksdiensten van de Politieacademie sec, maar buigt zich ook over het samenspel met 
partners op het bredere terrein van veiligheid. 

 5. Netwerken 

Veiligheid is niet van de politie alleen, en veiligheidsonderwijs niet van de Politieacade-
mie alleen. De politie en het politieonderwijs functioneren in netwerken van partijen, 
op uiteenlopende schaalniveaus (lokaal, regionaal, nationaal en transnationaal). De 
informatie die in netwerken wordt gedeeld zal, naast sturing en afstemming binnen 
de organisatie zélf, ook aanleiding kunnen geven tot heroverwegingen aangaande 
(specifieke) politieopleidingen. Een concreet voorbeeld betreft de samenwerking tussen 
Politie en Defensie (zie: Van Wijngaarden, 2018, in dit themanummer). Het voorbeeld 
van de samenwerking met het regulier onderwijs wordt hieronder kort besproken. 



Henk Huisjes

26 CPS 2018-4, nr. 49

 5.1 Samenwerking met regulier onderwijs

De samenwerking tussen het politieonderwijs en instellingen voor regulier onderwijs 
gaat ver terug. Al in de jaren ’80 boden scholen voor middelbaar beroepsonderwijs 
brugtrajecten aan richting het politieonderwijs (voornamelijk in de grote steden). Met 
de komst van PO2002 werden hier nieuwe ambities aan gekoppeld. Delen van het 
curriculum van de politieopleidingen werden uitgevoerd door of in samenwerking met 
het regulier onderwijs, niet alleen regionale opleidingscentra, maar ook instellingen 
voor hoger onderwijs. 

Een concreet voorbeeld op mbo-niveau betreft het doorstroomprogramma politie binnen 
de opleiding handhaver toezicht en veiligheid (htv, mbo niveau 3). Dit doorstroompro-
gramma is ontwikkeld, nadat hierover in 2011 een convenant was getekend door de 
minister van Veiligheid en Justitie, mbo-organisaties, de politie en de Politieacademie. In 
2014 is de samenwerking tussen de Politieacademie en de htv-opleidingen geëvalueerd. 
In 2016 werd een nieuw convenant getekend tussen de Politieacademie en 12 van de 
22 regionale opleidingscentra waarmee in eerste instantie werd samengewerkt. De 
vernieuwde afspraken betreffen het curriculum, de stages, toelating en instroom. Elk jaar 
stromen ongeveer 150 studenten vanuit de htv-opleiding door naar de politieopleiding. 

Een voorbeeld op hbo-niveau is de participatie van de Politieacademie in Kies op Maat 
(zie: www.kiesopmaat.nl). Binnen het hoger onderwijs hebben zich vanaf het einde van 
de jaren ’90 van de vorige eeuw diverse met het politieonderwijs verwante opleidingen 
ontwikkeld, gericht op de (brede) veiligheidssector en terreinen als sociale veiligheid, 
fysieke veiligheid en, meer recent, forensische opsporing, intelligence, en cybercrime. 
De uitdaging is het faciliteren van mogelijkheden voor studenten van de Politieacademie 
om minor-programma’s te volgen in het reguliere hoger onderwijs, en omgekeerd. Bij 
de Politieacademie kan een minor politiekunde gevolgd worden en een minor veiligheid 
en crisisbeheersing. Ook participeert de opleiding bachelor politiekunde in de nationale 
studenten-enquête om de tevredenheid van studenten vast te stellen. 

Voor de politie is de Politieacademie niet de enige leverancier van gekwalificeerd perso-
neel. Met het oog op de omvangrijke uitstroom van ouder personeel in de komende jaren 
en de behoefte aan nieuw personeel, biedt de samenwerking met het regulier onderwijs 
kansen om snel en doelmatig nieuw personeel te werven. Ook zijn er mogelijkheden tot 
kennisdeling tussen het politieonderwijs en verwante opleidingen binnen het regulier 
onderwijs, vooral waar het gaat om bepaalde specialismen waar de Politieacademie 
niet zo goed mee uit de voeten kan (forensische opsporing, digitaal rechercheren, 
cybercrime, milieucriminaliteit, etc.). Hieraan kunnen opleidingen worden toegevoegd 
op terreinen van bestuur, beleid en informatiekunde, en kennisbehoeften met betrekking 
tot (geografische) informatiesystemen, digitale handhaving, datamanagement en het 
management van grootschalige evenementen. Specialisten op uiteenlopende terrei-
nen, opgeleid in het reguliere (hoger) beroepsonderwijs of op universiteiten, kunnen 
bijdragen aan een evenwichtige en deskundige personeelsformatie. Bovendien zijn er 
diverse ondersteunende functies in het primaire politieproces, waarvoor hetzelfde geldt. 

Om de kansen op waarde te schatten heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid in het 
najaar van 2017 de behoefte uitgesproken aan een beoordelingskader, een hulpmiddel 
dat ingezet kan worden bij het maken van afspraken over de aansluiting van (verwante) 
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opleidingen in het reguliere onderwijs op het politieonderwijs, dan wel op (onderde-
len van) het politievak. De samenwerking politieonderwijs en regulier onderwijs kan 
verschillende doelen dienen en diverse vormen aannemen (kennisdeling, inkoop/dan 
wel uitbesteden/dan wel coproductie, een meer divers personeelsbestand, etc.). Een 
beoordelingskader is van belang, om kansen en beperkingen in kaart te brengen, om 
vervolgens tot realistische afspraken te komen. 

 6.  Afsluiting 

Vanaf 2011 is er veel veranderd in en met betrekking tot de Politieacademie en het poli-
tieonderwijs. Veel van deze veranderingen betroffen politieke en bestuurlijke thema’s. 
De totstandbrenging van de nationale politie was een complexe en majeure bestuurlijke 
operatie die nog steeds niet ten volle achter de rug is. Het eerder genoemde evaluatierap-
port van de Commissie Kuijken stelt dat daar zeker nog eens vijf jaar voor nodig is. 
Vergelijkbaar moet ook met betrekking tot de inbedding van de Politieacademie en het 
politieonderwijs gerekend worden met een termijn die nog jaren in beslag gaat nemen. 
Ondertussen moet niet de indruk gewekt worden dat het politieonderwijs van alle ankers 
losgeslagen is. Er is ook continuïteit zichtbaar. Veel aspecten die het politieonderwijs 
kenmerken vanaf 2002, zijn nog steeds actueel en relevant (competentiegericht, duaal 
opleiden, samenwerking tussen onderwijs en praktijk, etc.). 

Wel is het zo dat de samenwerking tussen praktijk en onderwijs directer is geworden, 
meer operationeel. Of dat in alle gevallen ook tot betere leerresultaten leidt, is een kwestie 
die om nader onderzoek vraagt (zie: Wennekes, et al., 2018, in dit themanummer). Ook 
het flexibel inrichten van leerwegen vraagt om onderzoek. De gedachte om langs de 
routes van de loopbaan bijpassend onderwijs te organiseren, is aantrekkelijk vanwege 
het appèl van het ‘leven lang leren’. Het risico van fragmentatie van het politieonderwijs 
ligt daarmee echter ook op de loer. Verwacht mag worden dat de druk om snel veel 
mensen bevoegd en bekwaam te maken verder zal gaan toenemen. In het eerder 
genoemde rapport Perspectieven op politieonderwijs (2010) is gepleit voor een verstandig 
evenwicht tussen kwaliteit, variëteit en doelmatigheid. Momenteel wordt, zeven jaar 
na het advies Schakelen in Verantwoordelijkheid (2011), opnieuw gesproken over een 
herijking van de beroepsprofielen van de politie. Het zou verstandig zijn om hierbij 
niet alleen te kijken naar redenen voor verandering, maar evenzeer te letten op wat 
behouden en geborgd moet blijven. 
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