
Samenwerking universiteit Derby 

Studenten Roeland en Vienna bezochten samen met Erasmus+ coördinator Annelies Smits-Heutink de 

universiteit van Derby. Eén van de acht universiteiten waar de Politieacademie een overeenkomst mee 

heeft voor Erasmus+. In het kader van deze samenwerking organiseerde de Politieacademie in Derby een 

informatiebijeenkomst over het studeren in Nederland.   

“Als studenten kunnen we tijdens de minor-periode in het buitenland studeren, onder andere in Derby. Ook de 

Engelse studenten hebben deze kans en daarom zijn wij naar Derby gevlogen om de Engelse studenten warm te 

maken voor studeren op de Politieacademie in Apeldoorn. Dit was een onwijs leuke ervaring!” aldus Vienna. “De 

warme ontvangst door verschillende docenten en studenten was overweldigend. Iedereen was erg in ons 

geïnteresseerd en wilde ons graag ontmoeten. Studenten luisterden aandachtig naar onze presentatie. Het was 

erg leuk om te merken dat de studenten vooral benieuwd waren naar onze ervaringen als politieagent.” 

Policing Bachelor 

De University of Derby is een universiteit met ruim 30.000 studenten, iets ten noorden van het geografische hart 

van Engeland. Het moderne gebouw van de Rechten- en Criminologiefaculteit ligt niet op de campus, maar wel 

op loopafstand van het centrum.  

In deze faculteit lopen ook de studenten rond van de Policing 

Bachelor. Dit 3-jarige bachelorprogramma bereidt studenten voor 

op het politievak. 

Engelse beleefdheid 

De Policing Bachelor wordt gegeven door een klein aantal 

docenten, die goed contact hebben met de studenten. Om het 

kleine docententeam aan te vullen nodigt de opleiding regelmatig 

gastsprekers uit de praktijk uit om hun expertise en kennis te delen. 

De typische Engelse beleefdheid viel Roeland meteen op. “Je ziet 

het bijvoorbeeld in de collegezalen. Je zult de studenten niet 

betrappen op fluisteren wanneer de docent aan het woord is. Maar door het interactieve karakter van de colleges 

kunnen de studenten wel hun zegje kwijt.” Wat Roeland verder opviel is hoe positief studenten en docenten in 

Derby zijn over Nederland en de Nederlandse politie. “Ze zijn zeer geïnteresseerd hoe wij het aanpakken en dat 

wordt graag gebruikt als input voor de lessen.” 

Unieke ervaring 

Roeland en Vienna waren in Derby om studenten te motiveren om aan de Politieacademie te komen studeren. 

Het bezoek heeft hen echter ook veel gebracht. “Zelf heb ik ook veel informatie gekregen over studeren in het 

buitenland én kreeg ik de kans leuke contacten te maken. Mocht je de kans krijgen ook op bezoek te gaan bij een 

buitenlandse universiteit zou ik deze absoluut aangrijpen. Het is een hele leuke en unieke ervaring!” 


