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Kwaliteits-
verbetering
bij de recherche

Het evalueren van opsporingsonderzoeken is een 
onderwerp dat de laatste jaren hoog op de 
agenda van de Nederlandse politie staat. 
Hoewel er al vanaf de midden jaren negentig 

binnen diverse politieorganisaties sprake is van de ontwik-
kelingen van evaluatiemodellen, vindt de toepassing daar-
van nog onvoldoende gesystematiseerd, gestructureerd en 
gemodelleerd plaats. Vrijblijvendheid en willekeur zijn nog 
steeds een rem op een professionele aanpak ervan. Het poli-
tieonderwijs, gebruik makend van de kennis van het 
Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, 
probeert via de master leergang Recherchekundige een 
impuls te geven aan het evalueren van opsporingsonderzoe-

ken. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de MORT-metho-
diek. De Expertgroep Algemeen Rechercheren adviseert 
MORT inmiddels als het standaard evaluatie-instrument.
De Management Oversight and Risk Tree, ofwel MORT, is 
een evaluatiemodel dat in de jaren ‘60 van de vorige eeuw 
werd ontwikkeld in de Amerikaanse raket- en vliegtuigindu-
strie. Het model werd in het verleden onder meer gebruikt 
door de Nederlandse spoorwegen bij de evaluatie van cala-
miteiten en is in 1986 ook toegepast bij het onderzoek naar 
de ramp in het Heizelstadion te Brussel. Dit model, waar met 

“Een justitiële dwaling is een schrikbeeld voor de rechtsstaat en een 

schok voor de samenleving en het rechtsbestel. Het schokt het vertrouwen 

dat de burger moet kunnen hebben in het recht en de rechtsgang, het wekt 

verontwaardiging over het onrecht dat geleden is en schept onrust over 

mogelijk andere, soortgelijke gevallen in het verleden of in de toekomst”. 

Met deze meer dan duidelijke en indringende woorden begint de brief 

van de Minister van Justitie waarin hij ingaat op de uitkomsten en conclu-

sies van het evaluatieonderzoek naar de Schiedammer parkmoord.  

behulp van schematechnieken op een logisch gestructu-
reerde manier getracht wordt om een evaluatie uit te voeren, 
is eind jaren negentig ten behoeve van de recherche door 
Minnebo, Verhoeff en Scholtes aanzienlijk aangepast. De 
techniek is ook in de afgelopen jaren steeds verder aange-
past aan de wensen vanuit de dagelijkse recherchepraktijk 
en de Politieacademie, waar deze techniek al diverse jaren 
wordt gedoceerd. Vanuit vier verschillende invalshoeken 
wordt naar het rechercheproces gekeken: uitvoering, sturing, 
externe druk, en geaccepteerde risico´s. MORT is het enige 
evaluatiemodel dat geen expliciete vragenlijsten bevat. Er is 
volledige keuzevrijheid met betrekking tot de gebruikte 
onderzoeksmethode. MORT is daarnaast ook het enige 
evaluatiemodel dat visueel is ingesteld en hiermee ook 
expliciet aandacht besteedt aan de presentatie van de evalu-
atieresultaten aan betrokkenen. Doordat de onderzoeker veel 
vrijheid heeft om via vier invalshoeken naar het opsporings-
proces te kijken, is het MORT-model geschikt om op een 
kwalitatieve manier specifieke onderwerpen of volledige 
opsporingsonderzoeken tot op de bodem uit te diepen. 

De MORT-methodiek is goed te gebruiken wanneer men bij 
de evaluaties van rechercheonderzoeken op bepaalde 
thema’s knelpunten tegenkomt. Op een dergelijk thema kan 
dan modulair met MORT een verdieping van de evaluatie 
worden gedaan. Echter, ook een totaal onderzoek kan met 
MORT worden geëvalueerd, zoals met het onderzoek naar 
de moord op Louis Seveke in Nijmegen is gebeurd door 
onderzoekers van het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde en het rechercheonderwijs. 

MORT en het politieonderwijs 
In de recherchekundige master krijgen studenten een 
driedaagse training in het toepassen van de MORT-metho-
diek, die voor hen is vastgelegd in een praktisch handboek. 

Vrijblijvendheid en 
willekeur zijn nog steeds een 
rem op een professionele 
aanpak van evaluaties
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Vervolgens krijgen zij de opdracht zelfstandig een kwalitatieve evalu-
atie uit te voeren van een onderdeel van een opsporingsonderzoek. De 
evaluaties - een officieel gevalideerde examenopdracht - zijn in 
overleg met opdrachtgevers (dienst-, team- of rechercheleiding) en 
begeleiders van de Politieacademie gekozen en dekken een breed 
scala aan onderwerpen. Inmiddels zijn de eerste recherchekundigen 
afgestudeerd en mogen zij de titel Master Criminal Investigations 
voeren. Allen hebben daarmee ook voldaan aan het in de dagelijkse 
recherchepraktijk uitvoeren en rapporteren van een kwalitatief 
evaluatieonderzoek.
Het uitvoeren van dergelijke evaluaties vergt veel expertise en vaar-
digheid. Op deze wijze wordt er vanuit het politieonderwijs al jaren 
een sterke bijdrage geleverd om binnen de Nederlandse recherche het 
evalueren verder vorm te geven. Het groot aantal studenten dat op dit 
moment evaluatieonderzoek uitvoert of in de toekomst zal gaan uitvoe-
ren – denk ook aan het grote aantal nieuwe ‘zij-instromers’ -, heeft als 
direct resultaat dat er op korte en langere termijn gedegen studies, 
voorzien van de nodige verbeterpunten en leermomenten, voor de 
betrokkenen en de politieorganisatie als geheel beschikbaar komen. 
Het Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde vervult 
een belangrijke rol bij het centraal borgen en beschikbaar stellen van 
deze kennis voor de politieorganisatie. Zo geven recherchekundige 
master en lectoraat een impuls aan de kwaliteitsverbetering van de 
Nederlandse recherche.  

Lectoraat Criminaliteitsbeheersing & 
Recherchekunde 
Het lectoraat werkt vanuit de filosofie dat de kwaliteit van de opspo-
ring in brede zin is gebaat bij het zodanig zorgvuldig werken dat 

fouten worden vermeden en zoveel mogelijk beproefde methoden 
(zoals bovengenoemde MORT-methode) worden gehanteerd. Proces-
modellen hebben hierbij een duidelijke meerwaarde. Het doel van het 
lectoraat is in de toekomst een gezaghebbend (inter)nationaal experti-
secentrum te worden op het gebied van ‘evalueren’. 

Het lectoraat geeft de komende jaren het ‘evalueren’ vanuit een aantal 
pijlers verder gestalte. Deze pijlers zijn:
•  onderwijs: het direct en indirect inhoudelijk bijdragen leveren aan 

het evaluatieonderwijs;
•  onderzoek: het op basis van door recherchekundigen uitgevoerde 

evaluaties initiëren en uitvoeren van zogenaamde meta-evaluaties 
•  praktijk: het ondersteunen van politieorganisatie, openbaar minis-

terie en andere relevante instellingen op het gebied van ‘evalue-
ren’. Een bijzondere vorm van professionalisering en onderlinge 
samenwerking tussen recherche-experts is het door het lectoraat 
opgerichte Netwerk Recherchekunde (‘ReKu-netwerk’)  ;

•  ontwikkeling en wetenschap: het verder ontwikkelen van het 
instrumentarium ‘evaluaties’, het publiceren en op andere wijze 
bekendheid geven aan evaluatieresultaten is een belangrijk uit-
gangspunt voor het lectoraat, waar slechts bij uitzondering van 
wordt afgeweken. Door zich bloot te stellen aan het kritisch oog 
van wetenschappelijke vakgenoten kunnen onderzoekers/evalu-
eerders boven zichzelf uitstijgen en een hoger kwaliteitsniveau 
bereiken. «

Voor meer informatie over de MORT-methodiek kunt u contact opnemen 

met docent/onderzoeker Marcel Scholtes via 

marcel.scholtes@politieacademie.nl.

In de pilot nemen 23 (ervaren) politiemedewerkers deel aan een 
doorstroomtraject van politiemedewerker naar allround politieme-
dewerker. De opleiding wordt verzorgd door de Faculteit Alge-

mene Politiekunde in Rotterdam. Bijzonder aan het traject is dat er 
veel tijd beschikbaar is voor het werkend leren deel van de opleiding. 
Het aantal contacturen bij de Politieacademie is minder dan bij de 
reguliere opleidingen. Naast dit formele leertraject is het lectoraat 
Lerende Politieorganisatie nauw betrokken voor een informeel leerge-
deelte. Linda Algra, beleidsmedewerker P &O in Rotterdam Rijn-
mond: ‘We willen nagaan of we via het initiële onderwijs en het infor-

meel leren kennisontwikkeling en kennisdelen op de werkvloer 
kunnen stimuleren. De kennis van studenten moet zich als een olie-
vlek gaan verspreiden.’ Bert Martens, onderwijsbegeleider aan de 
Faculteit Algemene Politiekunde in Rotterdam: ‘Ik verwacht dat het 
delen van inhoudelijke kennis tussen alle actoren rond het leerproces 
van de student een impuls krijgt.’ Linda: ‘Het lectoraat helpt met haar 
know-how op het gebied van informeel leren.’
De  nieuwe kennis geldt op dit moment specifiek Politie in Ontwikke-
ling (PiO). Naast specifieke PiO-opdrachten in de opleiding,  vinden 
informele ronde-tafel-diner-bijeenkomsten plaats. Deze spelen een 

Informeel leren geeft pilot impuls

Het Lectoraat Lerende Politieorganisatie richt haar focus op het informeel leren in de politieorganisatie. 

Informeel leren is leren van nieuwe praktijksituaties. De ‘student’ formuleert de eigen leervragen in relatie tot 

de resultaten die hij/zij wil behalen. Studenten en directe collega’s leren in de praktijk van elkaar door kennis en 

ervaring uit te wisselen. Informeel leren vormt daarmee een mooie aanvulling op het werkend leren in het 

samenhangend stelsel van politieonderwijs (formeel leren). Vanuit haar expertise op het gebied van informeel 

leren is het lectoraat momenteel betrokken bij een pilot van Rotterdam-Rijnmond en Zuid Holland Zuid. 
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