
Bijzondere momenten en prestaties

Team Onderzoek

Team Onderzoek verricht toegepast sociaal-wetenschappelijk 
onderzoek ter versterking van de politiepraktijk en het politieonderwijs. 
Daartoe werken we samen met andere kennisinstellingen, 
veiligheidspartners, kennisafdelingen in het werkveld, hogescholen en 
universiteiten die onderzoek doen en kennis ontwikkelen die bijdraagt 
aan de politieprofessie. Onze ambitie is een kennisinfrastructuur te 
ontwikkelen waarin onderzoek, werkveld en onderwijs duurzaam en 
stevig met elkaar verbonden zijn. Het werken aan deze driehoek in 2020 
leidde tot memorabele momenten en prestaties.

Nieuwe verbindingen van lectoren

• Nieuwe lector Intelligence Ana Barros

• Hoogleraarschap Ondermijningsstudies (Universiteit 
Leiden) Pieter Tops

https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Ana-Isabel-Barros-lector-Intelligence-bij-de-Politieacademie.aspx
https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Pieter-Tops-per-1-juli-hoogleraar.aspx


Prijzen

Computable Award voor het project 'Coldcase Solved & 
Unsolved' van Jaap Knotter: samen met data-
wetenschappers, studenten en techbedrijven bouwen we de 
grootste moord-database van Nederland

Media-aandacht en bijdragen maatschappelijk debat

• Diverse interviews met Otto Adang in dagbladen over
coronamaatregelen, demonstratie op de Dam en less than
lethal wapens

• Onderzoek naar synthetische drugs van Pieter Tops, Judith
Valkenhoef in The Wall Street Journal

• Slimme wattenstaafjes voor de forensische opsporing
(DaVinci-project) van Jaap Knotter

• De columns in Trouw van Bauke Koekkoek

Bijdragen aan het debat over de politiefunctie in 
Tijdschrift voor de Politie

• Recherchepsycholoog: van toegevoegde waarde? door o.a. 
Christianne de Poot

• De mentale weerbaarheid van starters door o.a. Annika 
Smit

• Naar een evenwichtiger drugsbeleid door o.a. Pieter Tops

• Cannabis in Canada: werkt legalisering? door Pieter Tops

• Kenniswerkers ‘tussen de linies’ van het veiligheidsveld 
door promovendus Teun Meurs

• Corona en politieleiderschap: over grondpatronen en 
breuklijnen door o.a. Jan Nap

https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Coldcase-project-wint-Computable-Award-.aspx
https://www.wsj.com/articles/mexican-cartels-are-now-cooking-chinese-chemicals-in-dutch-meth-labs-11607430794
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/csi-20-hoe-een-misdaad-sneller-opgelost-kan-worden-dankzij-lichtgevende-vingerafdrukken-en-slimme/
https://www.trouw.nl/columns/Bauke-Koekkoek
https://www.websitevoordepolitie.nl/recherchepsycholoog-van-toegevoegde-waarde/
https://www.websitevoordepolitie.nl/de-mentale-weerbaarheid-van-starters/
https://www.websitevoordepolitie.nl/naar-een-evenwichtiger-drugsbeleid/
https://www.websitevoordepolitie.nl/cannabis-in-canada-werkt-legalisering/
https://www.websitevoordepolitie.nl/kenniswerkers-tussen-de-linies-van-het-veiligheidsveld/
https://www.websitevoordepolitie.nl/corona-en-politieleiderschap-over-grondpatronen-en-breuklijnen/
https://www.politieacademie.nl/actueel/Paginas/Coldcase-project-wint-Computable-Award-.aspx
https://eenvandaag.avrotros.nl/item/csi-20-hoe-een-misdaad-sneller-opgelost-kan-worden-dankzij-lichtgevende-vingerafdrukken-en-slimme/
https://www.websitevoordepolitie.nl/corona-en-politieleiderschap-over-grondpatronen-en-breuklijnen/


Verbinding en kennisverspreiding 
onderzoek – praktijk – onderwijs – beleid

• Het onderzoek naar Anne Faber en de burgerparticipatie
heeft lessen voor de praktijk, beleid en onderwijs
opgeleverd en toegankelijk gemaakt (website onderzoek
Anne Faber). Daarnaast is alle kennis over burger-

 participatie in het algemeen ook nog eens gebundeld en op 
één plek beschikbaar gesteld: website Burger-
participatie door Jerôme Lam en Nicolien Kop 

• De kennis uit het onderzoeksprogramma ‘Vingersporen, de 
bron en verder’ is geïmplementeerd in de FO-opleiding aan 
de Politieacademie en in het onderwijsprogramma van de 
bacheloropleiding FO van de HvA en de masteropleiding FO 
van de UvA. Voor 200+ deelnemers vanuit Politie, NFI, OM 
en wetenschap zijn de onderzoeksbevindingen 
gepresenteerd op een grote bijeenkomst. Het bredere 
publiek is met een online Studium Generale lezing en via de 
media over de bevindingen geïnformeerd

• Er is betrokkenheid bij de coronapandemie door een 
onderzoek te starten naar politiestraatwerk onder corona 
door Wouter Stol, een webcast en column over 
weerbaarheid in coronatijd door Annika Smit en een 
interview over handhaving van de anderhalvemeter-
samenleving met Otto Adang

• Annika Smit stimuleert de beweging naar systematischere 
onderbouwing van waarneming en beleid door bijvoorbeeld 
deelname aan werkgroepen en begeleidingsgroepen

• Pieter Tops en Guus Meershoek hebben bijgedragen aan de 
begeleidingscommissie totstandkoming Nationale Politie

• Otto Adang is decaan MSc in Policing opleiding aan de 
Politieacademie met als bijzonder aandachtspunt de 
succesvolle accreditatie van de opleiding

• Podcast Radiostilte met Jan Nap over rijker verantwoorden

• Guus Meershoek maakte een film over integriteit onder druk

https://www.politieacademie.nl/onderzoek-anne-faber
https://www.politieacademie.nl/onderzoek-anne-faber
https://www.politieacademie.nl/burgerparticipatie
https://www.hva.nl/forensisch-onderzoek/gedeelde-content/projecten/projecten/vingersporen-de-bron-en-verder.html
https://www.hva.nl/forensisch-onderzoek/gedeelde-content/projecten/projecten/vingersporen-de-bron-en-verder.html
https://www.sg.uu.nl/video/2020/10/crime-scene-investigation
https://www.youtube.com/watch?v=vThmKNHI9CQ
https://www.websitevoordepolitie.nl/column-weerbaarheid-in-coronatijd/
https://www.websitevoordepolitie.nl/column-weerbaarheid-in-coronatijd/
https://www.websitevoordepolitie.nl/interview-anderhalve-meter-overtreding-niet-criminaliseren/
https://www.websitevoordepolitie.nl/interview-anderhalve-meter-overtreding-niet-criminaliseren/
https://anchor.fm/politieleiderschap/episodes/In-gesprek-met-Jan-Nap-over-rijker-verantwoorden-efolso
https://www.youtube.com/watch?v=HqFZ2VO9RqQ


Een selectie publicaties over verbinding 
met of doorwerking in de praktijk

Weerbaarheid
• Kamphuis, W., Westerveld, L., Delahaij, R., & Smit, A.

(2020). Het belang van mentale weerbaarheid van starters 
bij de politie. Tijdschrift voor de Politie, 79: 6-10

Burgerparticipatie
• Anne Faber: Lam, J.M. & Kop, N. (2020). Schouder aan 

Schouder: burger- en politieparticipatie tijdens de 
vermissing van Anne Faber. Apeldoorn: Politieacademie

• Hackathons: Lam, J.M, Kop, N., De Bruin, A. & De Jonge, 
S.(2020). FASTNL Hackathon – Boeven vangen met slimme 
burgers. Tijdschrift voor de Politie. (Oktober 2020)

Drugscriminaliteit  
• Financiële- en distributiestromen rondom synthetische

drugscriminaliteit. Opbrengsten, veronderstellingen en
inzichten onderzoeksactiviteiten (Van Valkenhoef & Tops,
2020)

Cybercrime
• Politie: Jansen, J., Valkengoed, van T., Veenstra, S. & Stol,

W. (2020) Level Up! Kennis voor politiewerk in een digitale 
samenleving. Leeuwarden/Apeldoorn: NHL Stenden 
Hogeschool/-Politieacademie

• Gemeenten: W. Bantema & W. Stol (2020) Hoe 
burgemeesters kunnen bijdragen aan een digitaal veilige 
samenleving. Cahier Politiestudies, jaargang 2020/3, 
themanummer Politie en Cybercrime, pp. 223-237

De gehele lijst van Team Onderzoek is hier te raadplegen. 

https://www.websitevoordepolitie.nl/de-mentale-weerbaarheid-van-starters/#:~:text=Mentale%20weerbaarheid%20tijdens%20de%20opleiding,en%20meer%20energie%20en%20toewijding.
https://www.websitevoordepolitie.nl/puntsgewijs-boeven-vangen-met-burgers/
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Onderzoek/Documents/19433%20191211%20DEF%20Boek%20Anne%20Faber%20DI.PDF
https://vubis.politieacademie.nl/iguana/www.main.cls?surl=search&p=76e3e16a-d5dd-477d-84d1-e0e25fbf6033#recordId=2.99389
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/Onderzoek/Pages/Onderzoeksprogramma.aspx



