
Onderzoekplanning 2017       

Lokale basis Technologie en effectief 
informatiegebruik 

Weerbaarheid en integriteit Vakmanschap Ondermijning 

De lokale positie van de politie 
deel II.  

Vervolgonderzoek op een 
eerste verkenning uit 2015 over 
de politiek, bestuurlijke en  
maatschappelijke inbedding van 
de politie in 3 eenheden. Het 
vervolg onderzoek maakt het 
mogelijk om de effecten van de 
reorganisatie op de inbedding te 
betrekken. 

Edward van der Torre.   

Agora.  

Evaluatie onderzoek naar het 
gebruik van een virtuele 
samenwerkings omgeving waarin 
politiemensen bestanden delen, 
(live) journaals gebruiken en andere 
informatie delen.  

 

 

Lector intelligence 

Freeze-fight-flight 

Onderzoek naar freeze-fight- 
flight profiel in relatie tot angst 
en agressie gerelateerde 
klachten. Doel is verbetering van  
training op de schietbaan.  

Annika Smit  

De praktijk van de teamchef in 
beeld.  

Het is de ambitie van de politie om 
de operationele betrokkenheid van 
teamchefs te versterken. De ruimte 
hiervoor lijkt in de praktijk zeer 
beperkt vanwege allerlei 
beheersmatige taken. Het 
onderzoek richt zich op  kansrijke 
ontwikkelingsmogelijkheden in de 
praktijk.  

Jan Nap 

Ondermijning, een hype of van alle 
tijden?  

Aan de hand van 
literatuuronderzoek, interviews 
(politie en partners ) en actuele 
historische casuïstiek worden de 
aard en omvang van het fenomeen 
ondermijning beschreven, inzicht 
gegeven in de aanpak van 
ondermijning en in  de mogelijke 
resultaten en effecten van deze 
aanpak.  

Nicolien Kop 

Onderzoek naar methodiek 
bondgenoten.  

Hoe bouw je in ‘vredestijd’ in de 
wijk een netwerk dat een 
gezamenlijke verantwoordelijk 
heid voelt voor de veiligheid in 
de wijk. Zodanig dat in tijden 
van onrust politie, gemeente en 
gemeenschap naast elkaar 
kunnen staan in een 
gemeenschappelijke aanpak. 
Met programma Kracht van het 
Verschil. 

Otto Adang 

Professioneel controleren, 
onderzoek naar gebruik BVI-IB.  
 
Welke bevragingen van kentekens, 
personen en locaties worden op 
straat met de smartphone gedaan, 
welke gebruikspatronen zijn er te 
onderscheiden? Gestart wordt met 
actieonderzoek rond de 
ontwikkeling van een nieuwe 
functionaliteit binnen de MEOS 
applicatie die de bevragingspraktijk  
inzichtelijk maakt. Op basis hiervan 
wordt later een kwantitatieve meting 
gedaan.   
  
Jan Nap & lector intelligence   

Vervolgonderzoek weerbaarheid 
monitor.  

Inzet van de 
weerbaarheidsmonitor in 
verschillende functiegroepen 
binnen de politie. Met HRM en 
TNO. 

Annika Smit 

Sturen op waarden, (hoe) doet de 
strategische top dat?   

Van sturen op regels en cijfers naar 
sturen op waarden is één van de 
ambities van de politie. Maar hoe 
doe je dat eigenlijk, wat lukt daarbij 
in eigen ogen van leidinggevenden 
en wat verandert er in de ogen van 
de 'afnemers' van hun leiding?  

Jan Nap.  

  

Zicht op ondermijning via de 
Gebiedsscan.  

Middels een aantal pilots wordt 
geëxperimenteerd hoe, onder 
andere middels gesprek, 
ondermijning op wijkniveau in kaart 
kan worden gebracht door politie en 
(veiligheids) partners zoals 
gemeenten, belastingdienst en 
woningbouwvereniging 

Edward van der Torre    



Ontwikkelingen oud en nieuw in 
relatie tot vuurwerk.  

Tussen 2007 en 2009 heeft de 
Politieacademie onderzoek 
gedaan naar het verloop van de 
jaarwisselingen in Nederland.  . 
Na aanvankelijke verbeteringen 
in veiligheid en aanpak door de 
politie staat de jaarwisseling 
weer op de agenda, onder 
andere door zwaar(der) 
vuurwerk en vuurwerkvrije 
zones. De Politieacademie 
maakt opnieuw de balans op 
rondom het veiligheidsbeleid bij 
jaarwisselingen.  

Edward van der Torre 

ANPR, een studie naar de effecten 
op het politiewerk.  

De politie werkt al geruime tijd met 
Automatic Number Plate 
Recognition. Vanaf 1 augustus 
2016 is er één landelijk systeem. 
Ook politiepartners zoals de RDW, 
het CJIB en de Belastingdienst 
gebruiken dat. Dit onderzoek betreft 
uitsluitend de politie met als 
hoofdvraag:  welke effecten heeft 
ANPR-gebruik in politiewerk en hoe 
kunnen die effecten worden 
verklaard? 

 

Wouter Stol  

De voorspellende waarde van 
weerbaarheids metingen in het 
selectieproces. 

Europees vergelijkende 
empirische studie binnen politie 
en defensie organisaties. Met 
IDU, IRS en TNO 

Annika Smit 

Hoe leert de politie in en vanuit de 
praktijk?   

De ontwikkeling naar vakbekwame 
politiefunctionarissen vindt plaats in 
de praktijk. Het is dan ook een 
belangrijk terrein van onderzoek om 
te verkennen hoe formeel onderwijs 
zich verhoudt tot feitelijk handelen in 
de praktijk en hoe dit leren in de 
praktijk meer en beter gestalte kan 
krijgen. Het onderzoek richt zich 
onder andere op leer methoden als 
peer review, blauw vakmanschap, 
snelle kennismobilisatie en 
duurzaam verbeteren (Vanguard). 

Otto Adang en Jan Nap 

 

Vluchtelingen, een verkenning 
via politielijnen.  

Wat is de stand van zaken rond 
opvangcentra voor 
vluchtelingen in de wijk en wat 
leert dat over toekomstige 
veiligheidssituaties. De 
politieacademie gaat in gesprek 
met wijkagenten en andere 
ervaringsdeskundigen binnen 
de politie. 

Edward van der Torre 

De impact van technologische 
ontwikkelingen op de opsporing   

Op welke wijze dragen 
technologische ontwikkelingen, 
gericht  op informatiegebruik,  bij 
aan een verbetering van de kwaliteit 
van de opsporing? Een verkenning 
naar technologische ontwikkelingen 
binnen de politie, het doel daarvan 
en  hoe  de ontwikkelingen 
‘werkend’ gemaakt kunnen worden. 
Hoofdonderzoeker Sander Ernst. 

Nicolien Kop, Christianne de Poot 

Onderzoek morele 
weerbaarheid 
 
Het onderzoeksprogramma 
weerbaarheid verschuift de 
aandacht (na eerder onderzoek 
naar fysieke en mentale) naar 
morele aspecten van het 
politiewerk. In dit actieonderzoek 
naar  zingevingaspecten van het 
politiewerk. Gaat het om vragen 
als: Wat zijn de waarden  jouw 
waarden waard? Waar zit jouw 
betekenis? In samenwerking 
met de NLDA. 
 
Annika Smit 

Less than Lethal Weapons 

Onderzoek naar de vraag – of en zo 
ja - welke Less than Lethal 
Weapons in de toekomst onderdeel 
dienen te gaan uitmaken van de 
uitrusting van de Nederlandse 
politie. Gekeken wordt naar 
individuele bewapening zoals de 
taser maar ook naar de inzet van 
alternatieve middelen bij 
grootschalig optreden. Met de VU 
en TNO 
 
Otto Adang  

 



  Technologiegebruik bij het verhoor 
en het verwerken van verbale data  

De grootste stroom aan gegevens 
binnen de opsporing wordt 
gegenereerd door mensen, in de 
vorm van afgelegde verklaringen. 
Het zijn forensische sporen in het 
menselijk brein. Hoe krijgen we zo 
veel mogelijk betrouwbare 
informatie uit het geheugen, hoe 
beperken we contaminatie en het 
verloren gaan van geheugensporen 
tot een minimum? De vraag is waar 
technologische mogelijkheden 
liggen om menselijke fouten in dit 
proces te minimaliseren. 
Hoofdonderzoeker Roel Boon. 
Nicolien Kop 

Onderzoek groepsweerbaarheid  
 
 
Het onderzoeksprogramma 
weerbaarheid verschuift de 
aandacht  weerbaarheid van de 
individu naar die van de groep.   
Een groep is geen eenvoudige 
optelsom van individuen, wat 
gebeurt er in de verbinding? 
Hoe zit dit eruit in de 
politiecontext? Het actie 
onderzoek wordt verricht in 
verschillende (basis) teams. 
 
Annika Smit 
 

Veredelen kennis uit masterthesis 
Recherchekundigen PA 
 
De vruchten plukken: onderzoek 
naar het veredelen van kennis voor 
de praktijk uit masterthesis van 
recherchekundigen die de 
afgelopen jaren aan de 
Politieacademie hun studie gevolgd 
hebben. Het  onderzoek wordt 
uitgevoerd door PA (onderzoek en 
onderwijs) en bureau Beke in 
opdracht van het programma 
herijking opsporing. 
 
Nicolien Kop,   
  

 

 Technologie en samenwerking met 
burgers in criminaliteit beheersing      
 
Deze lijn krijgt vanaf 2017 vorm, 
gestart wordt met het beschrijven 
van het theoretische 
uitgangspunten (van 
burgerparticipatie naar 
politieparticipatie) en het in de 
praktijk volgen van een aantal casus 
hoe samenwerking met burgers in 
het kader van technologie en  
opsporing invulling kan worden 
gegeven. 
 
Nicolien Kop 
 

Integriteit, een verkenning 

Inventariserend onderzoek naar 
integriteitrisico’s binnen de 
eenheden van de politie 

Guus Meershoek en Annika 
Smit 

 

Optreden bij grootschalige 
ordeverstoringen 

Onderzoek naar het optreden van 
de politie bij grootschalige 
ordeverstoringen. Met name zal 
gekeken worden naar de ervaringen 
met het nieuwe, flexibele ME 
concept.  

Otto Adang 

 



 

 LocalDNA  
 
Kennisontwikkeling over 
technologische, juridische, sociale, 
cognitieve, en organisatorische 
factoren die een effectief gebruik 
van snelle mobiele DNA-techniek 
mogelijk maken.  
Onderzocht wordt hoe deze 
technieken veilig kunnen worden 
ingezet en hoe het  
opsporingsproces met deze nieuwe 
mogelijkheden kan worden 
verbeterd. Hoofdonderzoeker Anna 
Mapes 
 
Christianne de Poot 
 

   

 Teenage Crime Fighters on the 
Internet 

Onderzoek rond een pilot waarin 
jongeren in een experimenteer 
omgeving (proeftuin) diverse taken 
uitvoeren voor de politie. Jongeren 
kunnen bijvoorbeeld via een 
zoektocht op internet proberen om 
gestolen voorwerpen te traceren of 
zij kunnen de politie adviseren over 
bepaalde trends online. Vertrekpunt 
is dat de politie de opdrachten 
aanlevert, gebaseerd op casuïstiek. 
Hoofdonderzoeker Joyce Kerstens 

Wouter Stol  

   



Promotieonderzoek per 1 
januari 2017 

       

Verbinding tussen burgers en 
politie 

Dit promotieonderzoek vindt 
plaats in de eenheid Amsterdam 
en is gekoppeld aan het 
programma Politie voor 
iedereen. Hoe kan de politie dat 
bereiken? 

Promovendus Ramon Arnhem 

Promotor Otto Adang, RU 
Groningen/Politieacademie. 
Copromotor Martijn van 
Zomeren, RU Groningen  

Police Detectives on the TOR 

Dit onderzoek wordt in de loop van 
2017 opgezet in samenspraak met 
de landelijke eenheid.   

Promovendus nog niet bekend. 

Promotoren Wouter Stol, Open 
Universiteit, NHL, Politieacademie 
en Christianne de Poot, Vrije 
Universiteit, HvA, Politieacademie 

Effectmeting Mentale Kracht.  

Het programma versterking 
professionele weerbaarheid 
heeft de afgelopen jaren aan de 
politie de training mentale kracht 
aangeboden  Dit onderzoek 
voorziet in een evaluatie van de 
trainingen. 

Promovendus: Jolanda Botke,  

Promotor Svetlana Khapova, 
Vrije Universiteit 
Copromotor/begeleider 
Politieacademie Annika Smit.  

(Trainen en) politieel optreden in 
potentieel gevaarlijke situaties.  

Onderzoek naar politie optreden in 
potentieel gevaarlijke situaties in 
relatie tot integrale 
beroepsvaardigheden training bij de 
politie. In samenwerking met Kmar. 

Promovendus Wendy Dorrestijn,  

Promotor Otto Adang, RU 
Groningen/  Politieacademie. 
Copromotor Ton Postmes, RU 
Groningen 

Persoonsgerichte aanpak 
ondermijning. 

Onderzoek naar de vraag hoe  
door de overheid en specifiek de 
politie een zo groot mogelijk 
effect van persoonsgerichte 
aanpak binnen ondermijnende 
criminaliteit gerealiseerd?   

Promovendus Barbara Bannink 

Promotor Toine Spapens, 
Tilburg University 
Copromotor/begeleider 
Politieacademie Nicolien Kop.  

Agressie, verzoening en 
collectief gedrag in relatie tot 
openbare orde handhaving.  

Onderzoek naar verzoenings 
aspecten in de relatie tussen 
politie en burgers. Hoe te 
komen van conflict tot 
cooperatie. 

Promovendus Sara Stronks.  

Promotor Gabriel van den Brink 
Tilburg University, Copromotor 
Otto Adang, RU Groningen/  
Politieacademie   

What mental factors determine how 
the criminal justice system makes 
use of digital forensic evidence?  

Onderzoek wordt opgestart, het 
promotieonderzoek richt zich op het 
gebruik van digitaal bewijs materiaal 
in de strafrechtsketen. Welke 
mentale factoren ertoe leiden dat 
digitaal bewijsmateriaal al dan niet 
wordt gebruikt? 

Promovendus Renske Zuurveen, 

Promotor Wouter Stol, Open 
Universiteit, NHL, Politieacademie 

MH 17 volgstudie.  

Onderzoek naar weerbaarheid 
van afgeschermde diensten  en 
uitgezonden medewerkers  
zoals de MH17-ramp of Uruzgan 
Met welke factoren moet voor 
(selectie), tijdens of na het werk 
rekening gehouden worden. 

Promovendus Marieke van der 
Ark Copromotor/begeleider 
Politieacademie Annika Smit. 
Promotor Desiree Verweij, 
Radboud Universiteit/ NLDA 

Valorisatie van kennis.  

Valorisatie als professionele 
opgave’ 

In samenwerking met de 
Hogeschool Arnhem Nijmegen. 

Promovendus Teun Meurs 

Copromotoren/begeleiders Erik de 
Vries (HAN) en Jan Nap 
Politieacademie. Promotor Mirko 
Noordegraaf Universiteit Utrecht  

Bedrijfsmodellen en value chains 
in de opsporing. 

Voor dit onderzoek zijn al veel 
data verzameld. Dit onderzoek 
wordt in 2017 verder  ontwikkeld. 
Pomovendi Karin Michiels en  
Coen Visser 

Promotor, voorlopig Edward. 
Kleemans (o.v.b.), Vrije 
Universiteit Amsterdam en  
voorlopig Wim  Huisman (o.v.b.), 
Vrije Universiteit Amsterdam. 
Copromotor/begeleiders Nicolien 
Kop, Politieacademie 



Geweld in woonwijken  

De politiële aanpak van 
problematische jeugdgroepen. 

Promovendus Anne van Uden, 

Promotor Jan Terpstra, 
Radboud Universiteit 

Copromotor Otto Adang, RU 
Groningen, Politieacademie 

Victims of Internet Banking Fraud  

Onderdeel van het 
Kennisprogramma Veiligheid 
Digitaal Betalingsverkeer  

Het promotieonderzoek richt zich op 
de klanten van banken en de 
veiligheid van het digitaal 
betalingsverkeer. 

Promovendus Jurjen Jansen 

Promotor Wouter Stol, Open 
Universiteit, NHL, Politieacademie 
Copromotor/begeleider Nicolien , 
Kop, Politieacademie 

Mentale weerbaarheid binnen 
de opsporing.  

Onderzoek naar weerbaarheid 
bij o.a. forensisch rechercheurs 
en teams kinderporno. 

Promovendus Henk Sollie, 

Promotor Martin  Euwema, 
Universiteit van Leuven 
Copromotor/begeleider 
Politieacademie Nicolien Kop 

 

Het dienst verleningsconcept van de 
politie.  

Onderzoek naar dienstverlening bij 
de politie. Hoe kan de politie haar 
dienstverlening verbeteren en welke 
factoren zijn daarop van invloed. 
Hoe kijken politiemensen naar 
dienstverlening, wat is de rol van 
leidinggevenden bij de aansturing 
van dienstverlening en wat is de 
invloed van onderwijs op de 
dienstverlenende houding tijdens de 
noodhulp- en wijkdiensten. 

Promovendus Jessica Rebel,  

Promotor Toine Spapens, Tilburg 
University. Copromotor/ begeleider 
Politieacademie Guus Meershoek 

 

Veiligheidssituatie Antillen in 
relatie tot koloniale verleden 

Onderzoek zit in fase van 
voorbereiding.  

Promotor nog niet bekend  

Promovendus Bart Lentfert, 
Copromotor begeleider 
Politieacademie Guus 
Meershoek 

 

 KVDB 3 Secure Communication 
Between Banks and Their 
Customers  

Onderzoek naar de technische 
beveiliging van digitaal 
betalingsverkeer. 

Promovendus Sven Kiljan,  

Promotor Wouter Stol, Open 
Universiteit, NHL, Politieacademie 

 

Verhoor kwetsbare verdachten.  

Onderzoek naar het verhoor van  
kwetsbare verdachten door de 
politie 

Promovendus Koen Geijsen 

Promotor Corine de Ruijter, 
Universiteit van Maastricht. 
Copromotor/begeleider Nicolien 
Kop, Politieacademie 

Het ontstaan en escaleren van 
grootschalige ordeverstoringen.  

Promovendus Tom van Ham  

Promotor Arjen Blokland. 
Copromotoren Theo Dorelijers 
Universiteit Leiden en Otto Adang, 
RU Groningen, Politieacademie 

50 jaar drugs bestrijding in 
Nederland.  

Historisch onderzoek naar de 
ontwikkeling van de 
drugsbestrijding in Nederland  

Promovendus Jack Wever,  

Promotor James Kennedy, 
Universiteit Utrecht 
Copromotor/begeleider Guus 
Meershoek, Politieacademie 



 Public Private Partnerships in 
Fighting Internet Banking Fraud  

Onderzoek naar de detectie, 
opsporing en vervolging van fraude 
in het digitaal betalingsverkeer. 
Onderdeel van het 
Kennisprogramma Veiligheid 
Digitaal Betalingsverkeer 

Promovendus Sanne Boes,  

Promotor Wouter Stol, Open 
Universiteit, NHL, Politieacademie 

   

 Beter opsporen met het lab op zak 1    

Onderzoek naar het proces van 
zoeken, vinden, interpreteren en 
selecteren van forensische sporen 
op de plaats delict. 

Promovendus Claire van den  
Eeden 

Promotoren Peter van Koppen, Vrije 
Universiteit Amsterdam en 
Christianne de Poot, Vrije 
Universiteit, HvA, Politieacademie 

 

 

 

 

 

   



 Beter opsporen met het lab op zak 2  

Onderzoek naar snelle identificatie 
technieken op de Plaats Delict. Wat 
is de invloed van deze technieken 
op de perceptie van en 
besluitvorming door rechercheurs. 

Promovendus Madeleine de 
Gruijter,  

Promotoren  Henk Elffers, Vrije 
Universiteit en Christianne de Poot, 
Vrije Universiteit, HvA, 
Politieacademie 

   

 Beter opsporen met het lab op zak 3  

Onderzoek naar de wijze waarop 
forensische rechercheurs mobiele 
DNA-technieken optimaal zouden 
kunnen inzetten, naar de wijze 
waarop rechercheurs optimaal 
kunnen worden ondersteund bij 
besluitvorming over de inzet van 
deze technieken en naar de wijze 
waarop het gebruik van dit apparaat 
en van de resultaten juridisch 
adequaat in het proces van 
opsporing en vervolging kan worden 
geïncorporeerd.  

Promovendus Anna Mapes 

Promotoren Ate Kloosterman, 
Universiteit van Amsterdam en 
Christianne de Poot, Vrije 
Universiteit, HvA, Politieacademie 

   



 

 Vingersporen, de bron en verder 1  

Onderzoek naar de chemische 
samenstelling van vingersporen en 
de vraag wat dat zegt  over de 
kenmerken, middelengebruik en 
gemoedstoestand van de daders. 

Promovendus   Ward van Helmond. 
Promotor Christianne de Poot, Vrije 
Universiteit, HvA, Politieacademie 

   

 Vingersporen, de bron en verder 2  

Onderzoek naar analyses op 
activiteitenniveau. Welke relaties 
kunnen gelegd worden tussen de 
plaatsing van aangetroffen 
vingersporen en handelingen die 
verricht zijn. 

Promovendus Anouk de Ronde 

Promotor Christianne de Poot, Vrije 
Universiteit, HvA, Politieacademie 

   

 Vingersporen, de bron en verder 3  

Het gebruik van sporen in het 
opsporingsproces. Wat is de 
meerwaarde van nieuwe 
opsporingsinformatie, hoe dient 
over deze informatie te worden 
gerapporteerd, hoe wordt die deze 
informatie verwerkt en begrepen 
door ketenpartners. Doel van dit 
onderzoek is informatie die 

   



 
 

Het overzicht promotieonderzoek bevat promotieonderzoeken die relevant zijn voor de politie en waarbij een of meer lectoren van de PA als (co) promotor of begeleider 
betrokken zijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van externe financiering, door de politie  of externe partijen. 

Om praktische redenen zijn bij de overige onderzoeken in de meeste gevallen alleen de namen van de betrokken lectoren genoemd. Op de websites van de Politieacademie 
en de samenwerkingspartners zoals de HvA, de NHL en universiteiten is meer gedetailleerde informatie over het onderzoek en de betrokken onderzoekers te vinden.  

  

voortvloeit uit nieuwe 
onderzoeksmogelijkheden optimaal 
in het proces van opsporing en 
vervolging te incorporeren. 

Promovendus Elmarije van 
Straalen. Promotor Christianne de 
Poot, Vrije Universiteit, HvA, 
Politieacademie 


