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Strategische koers
De Politieacademie is een organisatie voor onderwijs, kennis en onderzoek met een bijzonder karakter en een bijzondere doelgroep.

Wij zijn bij wet aangewezen als het onderwijsinstituut dat mensen opleidt om executieve politiebevoegdheden te verkrijgen.

Daarnaast dragen we als kennisinstituut van en voor de politie bij aan het vakmanschap en het lerend vermogen van politiemensen.

• Realiseren van aantoonbare kwaliteit

• Toerusten van docententeams en praktijkbegeleiders

• Ontwikkelen van een spilfunctie in het kennisnetwerk

• Creëren van een soepel samenspel met de politieorganisatie

• Opleiden tot wendbare en weerbare politiemensen

• Ontwerpen van slimme leerroutes

• Verbreden van ‘blended’ politieonderwijs

Verstevigen Vernieuwen

Opgaven strategische agenda Politieacademie 2018-2022
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personeel

De middelen
De politie levert aan de Politieacademie:

middelen
waaronder gebouwen, infrastructuur en dienstverlening

De resultaten
Tevredenheid opleidingen

JOB-monitor (mbo-onderwijs) Vakspecialitisch
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Nationale Studenten Enquête
Bachelor of Policing Master of Criminal Investigation
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7,5
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5-puntsschaal
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Verstevigen en vernieuwen, dat is de 
opdracht die de Politieacademie zich 
voor de komende jaren heeft gesteld. 
In dit jaarbericht kunt u lezen hoe wij 
hiermee in 2018 aan de slag gingen.

De opdracht voor de komende jaren is 
stevig. Enerzijds willen we de bestaande 
kwaliteit bestendigen en verder uit
bouwen. Tegelijkertijd moeten politie
onderwijs, onderzoek en kennis op de 
schop om klaar te zijn voor de toekomst. 
In de Strategische Agenda 20182022 
legden we de lange termijnkoers vast. 
Een richtinggevend document voor 
medewerkers, studenten, politie en 
ketenpartners in het veiligheidsdomein. 
Ze hadden allen een inbreng bij de  
totstandkoming van deze agenda.

Verstevigen
Goed onderwijs is nooit af, daarom inves-
teerden we ook dit jaar verder in onze 
kwaliteitscultuur. In dit jaarbericht laten 
we zien hoe docententeams aan de slag 

gingen met onder meer opleidings
dossiers, evaluatie en ontwikkel
kalenders en teamplannen. Terwijl we 
tegelijkertijd onze docenten toerustten 
met nieuwe pedagogischdidactische en 
specialistische kennis. Ook werkten we 
aan verbetering van ons kennismanage-
mentproces en gingen we samen met de 
politie op zoek naar een betere afstem-
ming van de onderwijsbehoefte.

Vernieuwen
We creëerden een stevig fundament, 
waarop vernieuwing een bedding krijgt. 
Ook hiervoor zetten we in 2018 de eerste 
stappen. In dit jaarbericht leest u hoe we 
werkten aan slimme leerroutes en 
gepersonaliseerde en digitale onderwijs-
vormen. Een noodzakelijke stap omdat 
we de komende jaren 17.000 nieuwe 
politiemensen moeten opleiden. Een 
uitdaging die vraagt om beantwoording 
van fundamentele vragen over de politie-
functie in een hoogtechnologische,  
gedigitaliseerde en globale samenleving. 

Kracht van verbinding
Bij beantwoording van die vragen gaat de 
Politieacademie uit van de kracht van de 

verbinding. We zoeken de samenwerking 
met andere universiteiten, hogescholen 
en kennisinstituten. Zodat we elkaar 
inspireren en voeden en gebruik kunnen 
maken van elkaars kwaliteiten. Daar-
naast bouwen onze mensen actief aan 
verbinding met de praktijk, waar de echte 
ontwikkeling van het politievak plaats-
vindt. Samenspel en cocreatie zien we 
als dé weg om open en effectief mee te 
bouwen aan de politie van overmorgen 
en bij te dragen aan een veiliger  
Nederland.

Leon Kuijs en Kathelijne van Kammen 
Directie

Voorwoord
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De Politieacademie is een organisatie 
voor onderwijs, kennis en onderzoek met 
een bijzonder karakter en een bijzondere 
doelgroep. De Politieacademie is bij wet 
aangewezen als het onderwijsinstituut 
dat mensen opleidt om executieve  
politiebevoegdheden te verkrijgen.  
Daarnaast dragen we als kennisinstituut 
van en voor de politie bij aan het vakman-
schap en het lerend vermogen van  
politiemensen. 

De Politieacademie bevordert de 
professionaliteit en het lerend 
vermogen van de politie(mensen). 

Deze missie vervult de Politieacademie 
door het uitvoeren van twee taken: 

Ontwikkelen en verzorgen van  
politieonderwijs, bestaande uit  
(onderwijstaak): 
a. Ontwikkelen en verzorgen van  

politieopleidingen: kwalificerend  
politieonderwijs

b. Ontwikkelen en verzorgen van overige 
opleidingen: overig politieonderwijs. 

c. Examineren van de studenten die 
opleidingen hebben gevolgd

Ontwikkelen van kennis over de politie 
of de politietaak en het bijdragen aan 
de ontwikkeling van de uitoefening van 
de politietaak waarop het politie-
onderwijs is gericht, onder meer door 
(kennis- en onderzoekstaak): 
a.  Verrichten van onderzoek
b.  Verzamelen, veredelen, beheren en 

overdragen van politiekundige kennis

De Politieacademie kan haar taken 
tevens uitvoeren ten behoeve van  
de Koninklijke Marechaussee,  
de Rijksrecherche en voor overige  
overheidsinstanties.

1.  Wie wij zijn
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1   23 januari
 Boek ‘Sluipend gif’

Politie en Justitie komen er alleen niet uit, 
er moet een integrale aanpak komen voor 
ondermijning. Dat is de belangrijkste 
conclusie van het boek Sluipend gif door 
onderzoekers van de Politieacademie. 
Jerôme Lam, Ronald van de Wal en 
Nicolien Kop ondervroegen 76 professio-
nals bij de politie, overheidsdiensten en 
het bedrijfsleven. Alle mogelijke keten-
partners moeten bij ondermijning in 
stelling worden gebracht, adviseerden zij 
bij de presentatie op een Politieacademie
seminar. Daarbij kunnen zowel straf
rechtelijke als bestuurlijke, financiële en  
sociale maatregelen worden ingezet.

 februari

2 Maatschappelijke  
Oriëntatie

De Maatschappelijke Oriëntatie bestaat 
één jaar. Daarin werken studenten  
gedurende acht maanden één dag per 
week samen met bijvoorbeeld speciale 
groepen burgers, zoals psychiatrisch 
patiënten, daklozen, statushouders,  
(ex)gedetineerden, alleenstaande min-
derjarige asielzoekers of slachtoffers van 
eerwraak, huiselijk geweld en seksueel 
misbruik. Het kan confronterend zijn, 
maar de praktijk leert dat deze manier 
van contact maken erg waardevol is; het 
versterkt de professionele beroeps
houding van studenten, zonder dat het 

afbreuk doet aan hun persoonlijkheid. 
Ook ketenpartners vinden het een goed 
initiatief. Ze zijn blij dat ze de kans krijgen 
om een goed beeld te geven van hun 
organisatie en van de mensen voor wie zij 
zorgen. Op hun beurt krijgen de partners 
en hun doelgroepen een andere kant van 
de politie te zien.

 7 maart

3 Geassocieerd  
lidmaatschap

We zijn er trots op dat de Politieacademie 
is toegelaten als geassocieerd lid van de 
Vereniging Hogescholen. Een belangen-
behartiger voor het hoger beroeps
onderwijs die 450.000 studenten en 

Het jaar in 12 hoogtepunten
Spraakmakende onderzoeken, scherpe debatten en koninklijk bezoek. 2018 kende  
voor de Politieacademie verschillende hoogtepunten. Een jaaroverzicht in 12 momenten.
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55.000 medewerkers vertegenwoordigt. 
Voorzitter Thom de Graaf heette de  
Politieacademie op een speciaal hiervoor 
belegde bijeenkomst welkom. Volgens 
directielid Kathelijne van Kammen is het 
lidmaatschap een belangrijke stap,  
aangezien er onderwijsarrangementen 
en leerroutes aankomen waarbij het 
hoger onderwijs en politieonderwijs beter 
op elkaar gaan aansluiten.

4 5 april
Kennisconferentie

Hoe kan wetenschappelijk onderzoek de 
politie van overmorgen helpen? Die vraag 
stond dit jaar centraal op een jaarlijkse 
conferentie over wetenschappelijk 
onderzoek naar de politie. Daarbij  
waren veel onderzoekers van de  
Politieacademie aanwezig.  
Hun workshops werden vaak samen met 
een politieprofessional gedaan. Een 
werk wijze die het praktijkgerichte  
onderzoek van de Politieacademie  
kenmerkt. De conferentie wordt jaarlijks 
georganiseerd door het ministerie  
Justitie en Veiligheid, de politie en  
de Politieacademie.

5 18 april
Koninklijk bezoek

Koning WillemAlexander bracht in april 
een bezoek aan de concernlocatie van de 
Politieacademie en liet zich bijpraten door 
studenten, docenten en de directie. Na 
een rondetafelgesprek met de belangrijk-
ste spelers in het politie onderwijs waren 
er demonstraties op het oefenveld en 
kreeg de koning uitleg op een oefen
plaats delict. De koning bleek goed op de 
hoogte en toonde zich zeer geïnteres-
seerd in de studenten en medewerkers.

6 8 mei 
Stip op de horizon

Welke koers gaat de Politieacademie 
varen in de nabije toekomst? In de Strate-
gische Agenda 20182022 zijn de lange 
termijndoelstellingen van de Politie
academie geformuleerd. Op 8 mei werd 
hij gepresenteerd; aan de buitenwereld 
maar vooral ook aan de eigen mensen. 
Een stip op de horizon, die richting geeft 
aan de keuzes voor de komende tijd. 
Studenten, de Raad van Advies, de  
sectorhoofden, de managementteams, 
docenten, medewerkers en vele andere 
belanghebbenden leverden hiervoor input. 

7 10 juli 
Spiegel

Het thema van het politiedebat was ‘Het 
onderwijs en de toekomst van de politie’.  
Een paar keer per jaar organiseren  
Politieacademie en politie discussies 
over politie en veiligheidsvraagstukken. 
Daarbij werden deze keer ook relatieve 
buitenstaanders uitgenodigd zoals  
Randstad (Marjolein ten Hoonte),  
Security Academy (Rick Strijbos)  
en het College Zorg Opleidingen  
(Klaus Boonstra). Zij hielden de  
Politie academie een spiegel voor. ‘Leer 
experimenteren’, ‘werk intensiever 
samen met andere opleidingen’ en ‘wees 
veiliger voor diversiteit’, waren enkele 
van de adviezen. Adviezen die prima 
aansluiten bij de richting die we in onze 
strategische agenda hebben ingezet. 

8 29 juli
Nieuwe minor FO

Een nieuwe minor Forensische Opspo-
ring werd eind juli gepresenteerd aan 
politiemensen en studenten. Voor het 
programma van een half jaar werden 24 
mensen geselecteerd. Zij konden vanaf 
september bij diverse (onderwijs)institu-
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ten de beste en meest actuele kennis 
opdoen. In de eerste klas zitten zowel 
studenten als ervaren mensen uit de 
forensische opsporing. Aan de samen-
werking werken vijf hogescholen, een 
universiteit, het NFI en het Expertise
centrum Forensische Opsporing mee. 

 25 augustus

9 Ongemakkelijke  
waarheid

Hoe kon de Nederlandse synthetische 
drugswereld zo groot worden in  
Nederland? En waarom schiet de aanpak 
tekort. Een onderzoeksteam onder  
leiding van prof. dr. Pieter Tops zocht  
het uit. In het boek ‘Waar een klein land 
groot in kan zijn’ concluderen zij dat het 
de afgelopen jaren heeft ontbroken aan 
prioriteit. Hierdoor konden synthetische 
drugs uitgroeien tot een nationaal pro-
bleem met internationale consequenties. 
De studie schat de wereldwijde omzet 
van in 2017 in Nederland geproduceerde 
xtc en amfetamine op 18,9 miljard euro. 
Hiermee hebben Nederlandse drugs
criminelen een toppositie in de  
internationale wereld van  
synthetischedrugsproductie.

10 3 september
Scriptieprijs

Studente Master Tactisch Leidinggeven 
Hanneke de Bruyne won in 2018 de  
scriptieprijs van de Politieacademie met 
haar masterthesis over omgaan met 
PTSS. De jury was onder meer te spreken 
over de heldere vertaling naar de praktijk 
van de teamchef. Deze blijkt vaak over te 
weinig kennis te beschikken om een 
medewerker met PTSS goed te begelei-
den. De scriptieprijs wordt sinds 2015 
uitgereikt. De voordrachten komen van 
politieopleidingen op hbo en woniveau.

 30 oktober

11 Kennismaken met 
probleem jongeren

Een groep internationale probleemjonge-
ren bezocht eind oktober Nederland om 
kennis te maken met verschillende 
onderdelen van de Nederlandse samen-
leving, waaronder de Tweede Kamer. Als 
allereerste stond echter een bezoek aan 
de Politieacademie in Amsterdam op de 
planning. De jongeren mochten bij een 
echte briefing zijn, kregen uitleg over de 
politieuitrusting en maakten kennis met 
studenten van de Politieacademie.   

De studenten leren in een zo’n middag 
meer van de omgang met jeugd, dan met  
6 lessen theorie. De aanwezige collega’s 
uit de eenheid Amsterdam waren zó 
enthousiast dat zij van plan zijn om een 
dergelijke ontmoeting te organiseren met 
de jongeren uit hun wijken. Het was een 
zeer geslaagde middag, waarbij de  
politie zich van haar beste kant heeft 
laten zien en aan imagoverbetering heeft 
gedaan bij een moeilijke doelgroep. 

12 december
Meer Dublin

Met het ondertekenen van een overeen-
komst bekrachtigden de Politieacademie 
en de universiteit van Dublin het voorne-
men om meer te gaan samenwerken. Het 
gaat hierbij met name om een partner-
schap op het gebied van cybercrime. 
Dankzij de samenwerking krijgt de  
Politieacademie toegang tot relevante 
masterscripties op het gebied van digi-
taal forensisch opsporen. Ook mag de 
Politie academie gebruikmaken van les-
modules en lesmethodieken. Docenten 
van de Politieacademie gaan op hun 
beurt lesgeven bij de master Forensic 
Computing and Cybercrime Investigation.
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Verstevigen 
We gaan door met wat we hebben inge-
zet, de versteviging van ons fundament:
• Realiseren van aantoonbare kwaliteit 
• Toerusten van docententeams en 

praktijkbegeleiders 
• Ontwikkelen van een spilfunctie in het 

kennisnetwerk 
• Creëren van een soepel samenspel 

met de politieorganisatie 

Vernieuwen 
Tegelijkertijd pakken we de belangrijkste 
vernieuwingsopgaven op met het oog op 
het onderwijs voor de politie van (over)
morgen: 
• Opleiden tot wendbare en weerbare 

politiemensen 
• Ontwerpen van slimme leerroutes 
• Verbreden van ‘blended’ politie

onderwijs 

2.1.  Verstevigen 
2.1.1. Realiseren van aantoonbare 
kwalite it 
Goed onderwijs is nooit af. Sinds de start 
in 2014 van het meerjarige Programma 
Kwaliteit is de systematische zorg voor 
kwaliteit sterk gegroeid. In 2017 stelden 
we een kwaliteitsdossier vast. Hiermee 
kan de Politieacademie rekenschap 
afleggen en de kwaliteit monitoren. 
Wij geven kwaliteitszorg systematisch 
vorm door het opstellen en werken vol-

13

2. Strategische Agenda 
Politieacademie 2018-2022 
De Strategische Agenda Politieacademie 20182022 bevat onze lange termijndoelstellingen.  
De Strategische Agenda ligt in het verlengde van het Strategisch Kompas van de politie. De kern 
laat zich samenvatten als verstevigen en vernieuwen. We ontwikkelen en verzorgen onderzoek 
en onderwijs in nauwe samenwerking met de politiepraktijk. Voor de volledige strategische 
agenda en de ambities van de Politieacademie kijk op: www.politieacademie.nl/politieacademie 
en ga naar ‘Missie en visie’
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gens een evaluatie en ontwikkelagenda 
(bevat onze PDCAcyclus). Deze evalua-
tie en ontwikkelagenda vormt samen 
met het teamplan, het opleidingsdossier, 
het dasboard en de opleidingscommissie 
onze dragers voor de kwaliteit van ons 
onderwijs. Hiernaast doen zowel het BPO 
als het VPO verslag van de stand van 
zaken en de belangrijkste behaalde 
resultaten in 2018.

Kwaliteitsnetwerk opgericht 
In 2018 is het Kwaliteitsnetwerk opge-
richt. Er waren drie bijeenkomsten. Het 
netwerk organiseert bijeenkomsten voor 
alle medewerkers van de Politieacademie 
die zich bezighouden met systematische 
kwaliteit(szorg), zoals docenten, onder-
wijskundigen, beleidsmedewerkers en 
leidinggevenden. De doelen van het 
Kwaliteitsnetwerk zijn: het kwaliteits
bewustzijn verbreden en versterken, 
uitwisseling bevorderen, best practices 
delen en het collectief van de Politie
academie ontwikkelen.

Kwaliteitsstandaarden mbo en hoger 
onderwijs 
De Politieacademie is sinds 2017 aange-

sloten bij het Kwaliteitsnetwerk MBO. 
Het BPO gaat deelnemen aan de audits 
vanuit dit netwerk. Begin 2018 werd de 
Politieacademie geassocieerd lid van de 
Vereniging Hogescholen (VH). Zij neemt 
deel aan de relevante netwerken van de 
VH. Vier visitatierapporten die eind 2017 
verschenen zijn bij de Nedelands 
Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) 
ingediend. Inmiddels hebben we het 
eindoordeel van de NVAO ontvangen. 
Het gaat om de Bachelor of Policing, 
MCI, MTL en MCPM. 
In 2018 is de visitatie van de Master of 
Science in Policing voorbereid, die begin 
2019 plaatsvindt. Ook deze resultaten 
zullen we voor accreditatie indienen bij 
de NVAO. Ook is accreditatie aange-
vraagd bij de Canterbury Christ Church 
University, met wie we deze master 
samen organiseren.

Evaluaties 
Om meer inzicht te krijgen in de kwaliteit 
van het onderwijs en de praktijkrelevantie 
startten we met een nieuw evaluatie
systeem: Questback. Voordeel van dit 
instrument is dat de resultaten na afname 
snel beschikbaar zijn en met de studen-

ten besproken kunnen worden. Binnen 
het BPO hebben pilots plaatsgevonden 
die in 2019 verder worden uitgebreid. Het 
VPO ging medio 2018 volledig over op 
Questback. 

In 2018 hebben we studentevaluaties 
gehouden en namen we deel aan  
de landelijke studentenenquêtes 
JOBmonitor (MBO) en NSE (Hoger 
Onderwijs). Ook zijn afgestudeerden 
(alumni) en hun leidinggevenden 
bevraagd. We gebruiken deze inzichten 
voor de vernieuwing van ons onderwijs.

‘De Politieacademie is echt een  
waardevol instituut voor ons.  

We staan samen voor het verder 
brengen van het politievak. 

Samenspel is voor mij vanzelf-
sprekend om effectief in te  

kunnen spelen op de  
ontwikkelingen in ons  

beroepsveld.’

Jaco van Hoorn –  
directeur Operatiën politie
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 Belangrijkste resultaten in het Basis Politieonderwijs (BPO)

• Er werden extra Ddocenten aange-
steld. Zij richten zich met name op de 
verdere kwaliteitsverbetering van het 
politieonderwijs. 

• Er kwam een evaluatie en ontwikkel-
kalender voor het evalueren en  
verbeteren van het BPO.

• Er kwamen nieuwe opleidingsgidsen, 
studiegidsen en studiehandleidingen 
voor de opleidingen Basispolitiemede-

werker, Allround Politiemedewerker en 
de Bachelor of Policing op basis van de 
nieuwe opleidingsdossiers.

• In team en jaarplannen geven  
opleidingen aan hoe de kwaliteit van 
het onderwijs verder wordt verbeterd. 
Onderwerpen zijn bijvoorbeeld  
de aanpak van roosterproblemen  
en verbetering van de kwaliteit  
van de toetsing (onderwijsteam  

Hoger Onderwijs). 
• Er zijn twee opleidingscommissies 

actief: één voor het hbo en één voor 
het mbo. 

• Elk BPOteam kent een studentenraad 
die regelmatig overlegt met de team-
chef van hun opleidingslocatie. 

 Belangrijkste resultaten in het Vakspecialistisch Politieonderwijs (VPO) 

• Alle actuele opleidingen van meer dan 
150 studiebelastingsuren werden 
vastgelegd in een opleidingsdossier. 

• Voor deze opleidingen werd ook een 
evaluatie en ontwikkelkalender  
opgesteld. 

• Per team was in 2018 ten minste één 
opleidingscommissie in werking of in 
oprichting. 

• Er is planmatig gewerkt aan de  

uitkomsten van de visitaties voor de 
accreditatie voor onze drie master
opleidingen; de Master of Criminal 
Investigation (MCI), de Master of 
Tactical Leadership (MTL) en de  
Master of Crisis en Public Order 
Management (MCPM). 

• Met de nieuwe evaluatietool  
Questback evalueerden we  
het onderwijs.

• Elk team liet in een teamplan zien hoe 
voor de komende vijf jaar wordt vol-
daan aan de professionaliseringseisen 
van docenten en de kwaliteitsborging 
van het onderwijs. 

•  De uitkomsten van de bezoeken van 
de Inspectie Justitie en Veiligheid die 
er in 2018 aan het VPO waren, liggen in 
lijn met de stand van zaken van de 
onderzochte opleidingen. 
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Inspectieonderzoeken 2018 
De Inspectie Justitie en Veiligheid heeft 
in 2018 de volgende opleidingen diep-
gaand onderzocht: de Module Intake & 
Service Medewerker (BPO), de Leergang 
Operationele Sturing (VPO), de Leergang 
Recherchemedewerker – Tactisch 
Rechercheur (VPO), Handelen in Zeden-
zaken (VPO). Naar aanleiding van de 
onderzoeken van 2017 hebben de leer-
gang Aanhoudings en Ondersteunings-
team (AOT) en de opleiding Medewerker 
Real Time Intelligence Center (RTIC) 
verbeterplannen gemaakt en uitgevoerd.

2.1.2. Toerusten van docententeams en 
praktijkbegeleiders 
Docenten en praktijkbegeleiders vormen 
het ‘hart’ van het politieonderwijs. Daar-
om hebben we professionaliteitseisen 
voor genoten vooropleiding en pedago-
gischdidactische scholing. Het accent 
ligt voor BPO en VPOdocenten  
verschillend. Voor BPOdocenten wegen 
de pedagogischdidactische eisen 
zwaarder dan bij het overgrote deel van 
de VPOopleidingen en trainingen, waar 
de prioriteit eerder ligt bij de vaak specia-
listische expertise van de docent. Voor 

alle BPOdocenten is het doel dat zij 
binnen twee jaar na aanstelling de  
onderwijsbevoegdheid hebben. 

In het personeelssysteem van de  
politie is het inmiddels mogelijk om per 
individuele docent te registreren welk 
opleidingsniveau, diploma en didacti-
sche bevoegdheid vereist en behaald 
zijn. Begin 2019 dienen alle docenten hun 
diploma’s geregistreerd te hebben.
 
Pedagogisch-didactische scholing 
Op dit moment is het onderwijs afgerond 
van drie groepen Pedagogisch 
Didactisch Getuigschrift (PDG) die het 
volledige traject (18 maanden) volgden. 
De vierde groep rondt begin 2019 het 
onderwijs af. Het totaal aantal deel
nemers aan deze vier groepen is  
83 personen. Ervaren docenten kunnen 
de Compact PDG van één jaar volgen.  
Zij worden bijgeschoold op de nieuwe 
landelijke professionaliteitseisen voor 
mbodocenten. Er lopen drie groepen. 
Geconstateerd wordt dat het volgen van 
de opleiding z’n vruchten afwerpt: als 
gevolg van de opdrachten die de  
docenten uitvoeren voor de Compact 

PDG worden veel nieuwe werkwijzen en 
verbeterslagen doorgevoerd in het 
onderwijs dat zij verzorgen. 

Voor 2018 is het BKO/BKEonderwijs 
(Basiskwalificatie Onderwijs/Basiskwali-
ficatie Examinering) voltooid voor een 
groep van elf docenten van de bachelor 
en de masteropleidingen. Deze docenten 
gaan in januari 2019 hun eindgesprek 
voeren. In april 2019 start een volgende 
groep met twaalf deelnemers. 

Kwaliteitseisen werkend leren 
Per 1 januari zijn de eisen voor het  
werkend leren in de opleidingen van het 
BPO opnieuw vastgelegd. De leerwerk-
plekscan (LWPscan) is een instrument 

 ‘Onderzoek is cruciaal voor  
de ontwikkeling van het politievak 

en het politieonderwijs.  
Zonder onderzoek sta je droog’.

 Ineke van Oldeniel –  
lid CvB Hogeschool Saxion
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van het korps (PDCOBT) om de kwaliteit 
van de leerwerkplek te beoordelen, met 
criteria die op het beroepsonderwijs zijn 
gebaseerd. De BPOlocaties bespreken 
met elke eenheid de uitkomsten van de 
LWPscans en welke verbeteringen 
mogelijk zijn. 

2.1.3. Ontwikkelen van een spilfunctie 
in het kennisnetwerk 
Strategische Onderzoeksagenda  
Politie (SOAP) 
De SOAP bevat de strategische thema’s 
voor het praktijkgericht onderzoek dat de 
Politieacademie uitvoert en voor het 
onderzoek dat jaarlijks wordt uitbesteed 
aan derde partijen. Een ander doel is het 
bevorderen dat de uitkomsten van onder-
zoeken doorwerken naar de politie
praktijk en naar het politieonderwijs, 
zodat die aansluiting houden bij de  
actuele inzichten. 

In 2018 werd de nieuwe onderzoeks
agenda voorbereid voor de jaren  
20192022. In samenwerking met  
de politie (korpsleiding en landelijke 
portefeuillehouders), de Commissie 
Kennis en Onderzoek van de Politie

onderwijsraad, en het ministerie van 
Justitie en Veiligheid is de huidige  
agenda geëvalueerd. De evaluatie lever-
de onder meer op dat bij de beschrijving 
van de onderzoeksthema’s meer focus 
gewenst is. Zo kan de kennis beter door-
werken naar de politie en het onderwijs.

De vraagstelling van de politie is in de 
nieuwe agenda leidend. In het proces zijn 
verschillende partijen geconsulteerd, 
zoals het onderwijs en de in en externe 
wetenschap. De nieuwe onderzoeks
agenda wordt begin 2019 vastgesteld 
door de minister. Ter afsluiting van het 
proces vond in oktober 2018 een seminar 
plaats waar meer dan honderd onderzoe-
kers van binnen en buiten de politie, 
docenten uit het politieonderwijs en 
vertegenwoordigers van diverse onder-
delen van de politie gezamenlijk reflec-
teerden op de behoefte aan onderzoek 
naar en voor de politie. 

Van beheren van kennis naar  
begeleiding kennismanagementproces 
In plaats van het inhoudelijk beheren  
van kennis wil de Politieacademie toe 
naar het begeleiden van het kennis

managementproces. Daarbij verschuift 
het accent van het zorgen voor de volle-
digheid en juistheid van politiekundige 
kennis en informatie (aangeboden via 
Kompol: Kennis Op Maat POLitie, de 
online ‘politiezoekmachine’ om kennis 
uit verschillende in en externe bronnen 
te raadplegen) naar begeleiding bij het 
aanbieden van kennis en het gebruik 
ervan. In het najaar zijn voorbereidingen 
getroffen voor een platform waar  
gebruikers kunnen schrijven en samen-
werken aan de totstandkoming van  
formele kennis. Hier draait het om de 
verbinding van inhoudelijke experts,  
de wensen van de politieoperatie en de 
kennisgebruikers in de praktijk. Het  
Kennis en Informatieknooppunt (KIK) 
faciliteert daarbij. Ook richt het  
KIK processen in voor de validatie en 
veredeling van de formele kennis. 
 
Ter ondersteuning van de kennis
domeinen ontwikkelden we een zoge-
noemde Kenniskalender en een TOPX 
van onderwerpen. Door de Kennis
kalender is relevante politiekundige 
kennis vindbaar tijdens belangrijke 
gebeurtenissen, zoals de jaarwisseling, 

1717Jaarbericht Politieacademie 2018



Sinterklaas en Koningsdag. De 
TOPXzoektermen prioriteert kennis
domeinen aan de hand van de meest 
gestelde zoekvragen van gebruikers in 
Kompol. De domeinen ContraTerrorisme, 
Extremisme en Radicalisering (CTER) en 
Vreemdelingentaak zijn focusgebieden 
om de nieuwe manier van werken te 
testen en te implementeren. 

Tot slot is op initiatief en onder toezicht 
van de Directie Operatiën van de politie 
in 2018 gestart met het opstellen van 
zogenoemde handelingssuggesties. Via 
een aantal korte punten geeft deze per 
operationeel vraagstuk kort en krachtig 
de belangrijkste handelingen weer. 
 
2.1.4. Creëren van een soepel 
samensp el met de politieorganisatie 
Bij een soepel samenspel gaat het om de 
afstemming van vraag (politieorganisa-
tie) en aanbod (Politieacademie), zowel 
kwalitatief als kwantitatief.

Verbeteren samenspel onderwijs-
behoefte en onderwijscapaciteit 
Voor het BPO spraken het ministerie van 
Justitie en Veiligheid (JenV), het korps  

en de Politieacademie een strategisch 
instroomarrangement 20182022 af.  
Het samenspel over de korpsbehoefte 
aan basispolitieonderwijs verloopt goed. 
Wel zagen we dat het korps minder stu-
denten Algemene Opsporingsbekwaam-
heid en Politiële Vorming (AOPV)  
aanmeldde. Ook is meegewerkt aan  
de concrete invulling van het instroom
arrangement 2019. 

Het behoeftestellingsproces voor het 
VPO is in 2018 herzien. Begin 2018  
maakte de Politieacademie een analyse 
van het huidige proces, de korpsleiding 
heeft dit proces vervolgens anders inge-

richt. Een driemanschap met een hoofd 
Bedrijfsvoering, een hoofd Operatiën en 
een sectorhoofd VPO van de Politie
academie is nu belast met het behoefte
stellingsproces.

De uitstroom van specialisten zal de 
komende jaren omvangrijk zijn, blijkt uit 
de strategische personeelsprognoses. 
De vraag naar vakspecialistisch politie-
onderwijs zal daardoor fors toenemen en 
per definitief groter zijn dan de beschik-
bare opleidingscapaciteit in het VPO. Dat 
was ook in 2018 het geval en dat zal ook 
in 2019 zo zijn. Voor 2019 en verder zijn 
hiervoor extra middelen vanuit de cao 
toegewezen. 

Het nieuwe verbeterde proces moet het 
mogelijk maken voor 2020 eerder de 
onderwijsbehoefte te bepalen. Dit is eind 
2018 gestart en voor 1 maart 2019 heeft 
de korpschef de behoeftestelling 2020 bij 
de directeur Politieacademie aangeleverd. 

Transitie bedrijfsvoering Politie-
academie naar de politie 
De overgang van de bedrijfsvoering 
gebeurt met transitieplannen en 

 ‘Ons onderzoek moet voedend 
werken voor de politie. Wij hebben 
de rol van een kritische vriend. Uit 
ons onderzoek blijkt wat er goed 

gaat en waar er ontwikkeling 
nodig is. Altijd vanuit het doel om 

de praktijk te verbeteren.’

Edwin Bakker – sectorhoofd Kennis en 
Onderzoek Politieacademie
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impactanalyses. Dit is een inspannende 
operatie met een stevige impact. HRM, 
Communicatie en Financiën zijn al  
ondergebracht bij het korps, inclusief de 
bijbehorende systemen en processen.  
Sommige personele politiesystemen 
blijken te weinig ingericht op een onder-
wijsinstelling. Dit is in 2018 aangepast. 
De afronding hiervan loopt. Na de  
transitie blijven van zowel de politie als 
de Politieacademie inspanningen nodig 
om alles in goede banen te leiden. In 
november heeft de transitie van Facility 
Management plaatsgevonden. Eind 2019 
volgen naar alle waarschijnlijkheid IM  
en ICT.

Vraagarticulatie PDC-dienstverlening 
aan de Politieacademie 
De Politieacademie heeft als onderwijs 
en kennisinstituut specifieke behoeftes 
op het gebied van beheer en bedrijfs
voering. In 2018 hebben we ingezet op 
meer herkenning en erkenning door het  
Politiedienstencentrum (PDC). We  
zorgden voor een duidelijke inbreng in de 
landelijke bedrijfsvoeringsoverleggen en 
intensiveerden het contact met de relatie
managers van het PDC op de diverse 

terreinen (HRM, Financiën, Facility 
Management, ICT, IM, Communicatie). 
Samen met het PDC maken we een  
strategisch huisvestingsplan voor de 
komende jaren. In 2018 bleken de huis-
vesting en de overige middelen van de 
BPO locaties (Amsterdam, Apeldoorn, 
Den Haag, Drachten, Eindhoven en  
Rotterdam) nog net toereikend om de 
groei op te vangen. De eerder genoemde 
gestegen instroom vraagt in 2019  
om uitbreiding. 

2.2. Vernieuwen
2.2.1. Opleiden tot wendbare en 
weerba re politiemensen
Onderwijs is een toekomstgerichte acti-
viteit: we leiden politiemensen op die 
binnen een paar jaar, maar vooral in de 
toekomst werken in de politiefunctie. 

Beroepsprofielen 
Het korps heeft in 2018 de beroeps
profielen herijkt voor de wendbare en 
weerbare politieprofessionals van (over)
morgen. Begin 2019 worden de profielen 
vastgesteld. Op basis hiervan worden de 
kwalificatiedossiers grondig geactuali-
seerd en het Basis Politieonderwijs  

(her)ontwikkeld. Daarnaast evalueert de 
Politieonderwijsraad (POR) in 2019 de 
kwalificatiestructuur. Zodra de nieuwe 
beroepsprofielen (politie) en de kwalifica-
tiedossiers (POR en ministerie) zijn vast-
gesteld, start de Politieacademie met het 
ontwikkelen van bijpassend onderwijs. 

Politieonderwijs 
De studenten van drie mboteams lopen 
stage bij een maatschappelijke instelling. 
Bij de andere mboteams wordt zo’n stage 
ook opgenomen in het lesprogramma. 
Doel is meer kennis van diverse doel-
groepen in de samenleving en deze 
toepassen in het contact met die doel-

‘Juist de opleiding kan helpen om 
werken bij de politie aantrekkelijk 

te maken. De architectuur van  
het onderwijs moet gericht zijn  
op het werk dat je gaat doen.  

Dat betekent eigentijds onderwijs 
dat doelgericht, flexibel en  

op maat is.’

Marijke van de Broek – 
 directeur HRM politie
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groepen. Ook is de aandacht voor divers 
vakmanschap op verschillende plaatsen 
in het curriculum en in de examens  
versterkt, onder meer naar aanleiding 
van de aandacht voor etnisch profileren. 

De leiding van de eenheden Amsterdam 
en Rotterdam en de Politieacademie 
hebben in de tweede helft van 2018 het 
initiatief genomen tot een pilot Hybride 
Politieonderwijs. Deze moet de inzet-
baarheid van aspiranten tijdens hun 
opleiding verhogen. Afhankelijk van de 
uitkomsten kan deze geschikt zijn voor 
bredere toepassing. Op 1 februari 2019 is 
de ontwerpfase van de pilot afgerond. 

2.2.2. Ontwerpen van slimme leer-
routes 
Studenten hebben behoefte aan een 
leerroute die zo goed mogelijk aansluit bij 
hun opleidingsvraag en de kennis en 
kunde waarover ze al beschikken. Dat 
geldt voor aspiranten én mensen die al 
langer bij de politie werken. Dat nood-
zaakt ons om na te denken over slimme 
leerroutes. 

Snelle leerroutes BPO 
Het BPO kent een aantal snelle leer
routes voor instromers en zijinstromers, 
met name door gebruik van hun voor
opleiding. Studenten met een relevante 
bacheloropleiding kunnen de (verkorte) 
opleiding Bachelor of Policing in 2 jaar en 
4 maanden in plaats van 4 jaar volgen. 

Executieve politiemedewerker  
specifieke inzet 
Medio 2018 kreeg het korps op grond van 
regelgeving de mogelijkheid om execu-
tieve politiemedewerkers aan te stellen 
met een specialistische functie op  
gebieden als digitale opsporing, 
financieel economische criminaliteit 
(Finec), forensische opsporing en  

intelligence. Het gaat om zijinstromers 
met specialistische kennis op de 
genoemde gebieden. Zij volgen eerst 
speciaal op hen toegesneden basis
politieonderwijs ter verkrijging van de 
executieve status. Daarna krijgen ze 
vakspecialistisch politieonderwijs.  
Na de opleiding kunnen ze ingezet  
worden op hun specifieke vakgebied. 

Vakspecialistisch politieonderwijs 
In 2018 stond een aantal bijeenkomsten 
op het programma rondom flexibele 
leerroutes. Doel is het terugbrengen van 
het aantal onderwijsproducten, met 
name als er op gebieden meerdere, 
soortgelijke producten zijn. Dit heeft 
vooralsnog binnen de onderwijsteams 
zelf plaatsgevonden, hierna volgen 
teamoverstijgende en Politie academie
brede activiteiten. 

Programma Toekomstbestendig  
Opsporingsonderwijs 
Eind 2018 startte in nauwe samenspraak 
met de Commissie Opsporing van de 
politie het programma Toekomstbesten-
dig Opsporingsonderwijs. Het program-
ma moet onder meer leiden tot een  

‘De Politieacademie is voor ons 
een prachtig instituut om mee 

samen te werken. Met hun kennis 
en expertise en via open innovatie 

kunnen ze op het gebied van 
onderwijs een voortrekker zijn 
voor het publieke- en private 

veiligheidsdomein.’ 

Ruud van Diemen –  
directeur ROC Midden-Nederland
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nieuwe opleidingsarchitectuur waarin 
flexibele en slimme leerroutes tot de 
mogelijkheden behoren. Waar nodig 
worden deze gedifferentieerd naar het 
BPO en het VPO. 

Samenwerking met hogescholen en 
universiteiten 
In september 2018 startten we met de 
verkenning van een samenwerking met 
Saxion Hogeschool. In onderwijs en 
onderzoek gaan we intensiever  
samenwerken aan gespecialiseerde

‘Ons onderwijs is gebaat bij  
‘team leren’. Dat betekent dat 

onze docenten regelmatig mee  
de straat op gaan en in de  

politie bureaus te vinden zijn. Zodat 
ze inzicht hebben in de actuele 
casuïstiek en zodat ze nieuwe 

leerconcepten kunnen toetsen in 
de praktijk.’

Herman Reuvers –  
sectorhoofd Vakspecialistisch  

Politieonderwijs Politieacademie
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kennis ontwikkeling (zoals cybersecurity 
en forensische opsporing) en het ontwik-
kelen en organiseren van veiligheids
kundige programma’s (minors). Begin 
2019 wordt een samenwerkings
overeenkomst ondertekend. 

2.2.3. Verbreden van ‘blended’ 
politieon derwijs 
ICT in het Onderwijs (ICTO) 
Al jarenlang stimuleert het Politieacade-
miebrede programma ICTO de inzet van 
ICT binnen het politieonderwijs. Dat heeft 
geleid tot veel opbrengsten in de sfeer 
van XVR, gaming en virtueel leren die al 
worden gebruikt in diverse curricula en 
waar meer onderwijsteams gebruik van 
kunnen maken dan nu het geval is. De 
behaalde resultaten in 2018 zijn te lezen 
in het ICTOjaarverslag 2018: Navigeer 
naar politieacademie.nl/politieacademie 
en ga naar “Feiten en cijfers” 

Initiatieven in het onderwijs 
In het BPO zijn docenten geprofessiona-
liseerd op het gebied van digitale  
ontwikkelingen. Binnen het team Hoger 
Onderwijs experimenteren docenten om 
hun vak beter aan te laten sluiten bij de 

individuele leerbehoefte van de student. 
Daarnaast worden binnen de verkorte 
Bachelor of Policing digitale onder-
wijsproducten ontwikkeld voor  
gepersonaliseerd leren.

De toegankelijkheid van digitale hulp-
middelen (apps en online programma’s) 
is de laatste jaren sterk verbeterd; de 
drempel om de lesprogramma’s te  
digitaliseren ging omlaag. Tegelijk helpt 
het als docenten worden ondersteund, 
bijvoorbeeld door multimediaspecialis-
ten met kennis van digitale didactiek. In 
2019 zal meer richting worden gegeven 
aan ‘blended learning’, onder meer door 
het vaststellen van een definitie en het 
formuleren van de ambitie. 

Digitale leeromgeving itslearning 
In 2018 werd de digitale leeromgeving 
Blackboard vervangen door itslearning. 
Een belangrijke stap in de verdere  
digitalisering van het onderwijs. Het 
gehele onderwijs is op een nieuwe 
manier vormgegeven, zodat het kon 
worden opgenomen in deze nieuwe 
digitale onderwijsomgeving.
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Sneller specialisten 
opleiden

In de komende tien jaar wordt bij de  
politie een grote uitstroom van mede
werkers verwacht. Dat vraagt van de 
Politieacademie nieuwe opleidingscon-
cepten. ‘Fris, ambitieus, snel reagerend 
en ondernemend. Vergeet niet: deze 
generatie leert anders dan voorgaande. 
Studenten willen onderwijs dat aansluit 
bij wat ze al weten en kunnen.’ Bij de 
Hogeschool Saxion zijn ze daar al mee 
bezig, stelt Arie van der Ven, project
manager Samenwerking van de Politie
academie. ‘Ik kon het zelf ervaren,  
achterin de klas bij lectoren Integrale 
Veiligheidskunde. Het onderwijs is  
vernieuwend, gebaseerd op community 
learning en daarnaast ook meer persoon-
lijk. Dat moet bij ons ook kunnen, dacht ik.’

Studenten Cybersecurity, Forensische 
Opsporing en Integrale Veiligheidskunde 
van Hogeschool  Saxion zijn straks beter 
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voorbereid om te solliciteren en kunnen 
na een versnelde leerroute aan de slag. 
Het is een van de vernieuwende samen-
werkingsvormen van de Politieacademie, 
vertelt Arie van der Ven van de Politie
academie.

Veiligheidsdomein
De samenwerking met Saxion gaat  
verder dan de verkorte leerroute.  
‘Zo zijn we ook gecharmeerd van het 
zogenoemde Smart Solutions Semester, 
waarbij studenten in een lab aan de slag 
gaan met opdrachten vanuit de praktijk. 
Vaak vragen vanuit het bedrijfsleven over 
cybersecurity, technologische innovatie 
en digitale simulaties. In de toekomst 
kunnen onze studenten ook zulke 
praktijk opdrachten ophalen, alleen dan 
bij de politie. In samenspraak met de 
praktijk werken ze aan oplossingen van 
lastige vraagstukken. Ook gaan we  
stimuleren om studenten van de Politie
academie vaker minoren te laten volgen 
bij verschillende hogescholen, bijvoor-
beeld  Saxion, Stenden,  Windesheim  
en de Hogeschool van Amsterdam om 
hun blik op het veiligheidsdomein  
te vergroten.’

Voor Saxion is de Politieacademie net zo 
goed een interessante partner, weet Van 
der Ven. ‘Denk aan onze expertise op het 
gebied van data science. Wij kunnen 
studenten bovendien laten kennismaken 
met de politiepraktijk, van het forensi-
sche opsporen op een plaats delict tot 
het digitaal rechercheren op het (dark) 
web. De stages kunnen we  bij ons goed 

regelen en we beschikken  daarnaast 
over brede onderzoeksterreinen. Veel 
studenten zijn bovendien eager om  
bij de politie te werken. Dat maakt ons 
een aantrekkelijke partner voor de  
hogeschool.’

Lange tijd kende de politie drie beroeps-
profielen: agent, rechercheur en politie-
chef. Maar op korte termijn komen hier 
meer beroepsprofielen bij, zoals de 
politie specialist, stelt de projectmanager. 
Bovendien zijn er steeds meer spelers in 
het veiligheidsdomein waar agenten  
mee te maken krijgen. Bij financieel 
economische criminaliteit werkt de  
politie samen met banken en het  
Ministerie van Financiën (FIOD, Douane), 
bij ondermijning met onder meer de 
gemeente. ‘Vanuit deze ontwikkeling is 
het niet meer dan logisch dat wij blijven 
investeren in de samenwerking met 
andere onderwijsinstellingen  
op steeds meer vakgebieden in  
de ‘veiligheidsmarkt’. 

Arie van der Ven,  
projectleider Samenwerking Politieacademie
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Examencommissies 

Examencommissie BPO/mbo 
R. Coens en J. van Zielst, wnd. voorzitter 
R. Coens, secretaris 
J. Ebbink, Eenheid MiddenNederland 
B. Hordijk, docent mbo Apeldoorn 
Mw. C. Ligteringen, docent mbo 
Den Haag 
S. Nikerk, docent mbo Drachten 
J. Rondeel, mbo ROC Amsterdam 
Mw. L. Schoonderbeek,  
toetskundige Staf 
L. Tol, docent mbo Amsterdam 
Mw. A. Vermoolen, docent mbo  
Rotterdam 
J. Vrancken, docent mbo Eindhoven 
H. Woudstra, Eenheid NoordHolland 

Examencommissie VPO 
R. Coens en J. van Zielst, wnd. voorzitter
R. Coens, secretaris
Mw. M. van den Brink, toetskundige Staf 
W. Schreutelkamp, docent Team Speci-
alistische Opsporingsondersteuning 
R. Stoelhorst, docent Team Generieke 
Opsporing 
Mw. M. Wijngaard, Eenheid  
NoordHolland 
K. van Witzenburg, docent Team Speci-
alistische Opsporingsondersteuning 
Vacature, docent 

3. Samenstelling 
commissies in 2018

Examencommissie Hoger Onderwijs 
J. van Zielst, voorzitter 
R. Coens, secretaris 
Mw. J. Botke, adviseur Hoger Onderwijs 
Mw. M. Guardone, docent Team  
Generieke Opsporing 
Mw. S. Hopman, Eenheid Den Haag 
P. Heynen, Hogeschool Saxion 
G. Kerkhof, docent Team Generieke 
Opsporing 
L. Oldewarris, docent Team Hoger 
Onderwijs Apeldoorn 
Mw. C. Tunissen, toetskundige Staf 
R. Warmenhoven, Eenheid  
OostNederland 
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Bezwaaradviescommissie Onderwijs 
Mw. M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter 
M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen, lid 
Mw. J. ten Caat, lid 
H. Verkooijen, secretaris 

Commissie van Beroep voor  
de Examens 
Mw. M.A. Berndsen-Jansen, voorzitter 
Mw. S. van Aubel-Nies, lid 
B. Postema, lid 
M.G.A.E. van de Nieuwenhuijzen, lid 
Vacature, lid 
H. Verkooijen, secretaris 
A. Siebers, plv. secretaris

Ondernemingsraad 
Mw. C. Bronkhorst, voorzitter 
Mw. C. Tunissen, secretaris 
R. In ’t Veld, plv. voorzitter 
H. de Pater, plv. secretaris 
R. Coens 
K. van Eekelen 
Mw. F. Goutbeek 
Mw. E. Hermans 
Mw. C. Houtveen 
Mw. D. Janssen 
J. Leenheer 
Mw. A. Luik 
T. Mouw 
Mw. A. Poolman 
J. Vis 

Raad van Advies 
Mr. J. van der Vlist, voorzitter 
Prof. dr. J.C.J. Boutellier 
S. Mbarki 
Mw. I. Philips-Bryan 
Mw. drs. G.M.C. de Ranitz
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Postadres 
Politieacademie 
Postbus 834 
7301 BB Apeldoorn 

Bezoekadressen locaties
Concernlocatie 
Arnhemseweg 348 
7334 AC Apeldoorn 
T: (088) 6622000 

Locatie Apeldoorn 
Arnhemseweg 348
7334 AC Apeldoorn 
T: (088) 6622220

Locatie Eindhoven 
Vijfkamplaan 31 
5624 EB Eindhoven 
T: (088) 6622800 

Locatie Rotterdam 
Koperstraat 19
3067 GL Rotterdam 
T: (088) 6622700

Locatie Lelystad 
Eendenweg 12 
8218 NC Lelystad 
T: (088) 6622600

Locatie Ossendrecht 
Pannenhoef 19
4641 ST Ossendrecht 
T: (088) 6622900

Locatie Den Haag 
Katschiplaan 10 
2496 ZN Den Haag 
T: (088) 6622550

Locatie Amsterdam 
Donauweg 3a
1042 AR Amsterdam 
T: (088) 6622500

Locatie Drachten 
Sportlaan 7 
9203 NV Drachten 
T: (088) 6622850

Locatie Warnsveld 
Rijksstraatweg 127
7231 AD Warnsveld 
T: (088) 6622650

4. Contactgegevens 
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Contactgegevens speciale  
afdelingen
 
Politieacademie Servicecentrum 
Voor algemene vragen over het onder-
wijsaanbod van de Politieacademie. 
Maandag t/m vrijdag 07:30  17:00 uur 
Email:  
servicecentrum@politieacademie.nl 

Studenten Informatie Punt (STIP) 
Het Studenten Informatiepunt is het 
aanspreekpunt voor studenten die een 
opleiding volgen aan de Politieacademie. 
Het STIP geeft informatie over accounts, 
examinering, resultaten, verstrekking 
studiebewijzen, etc. 
Maandag t/m vrijdag 07.30  17.00 uur 
Telefoon: 088  662 26 66 
Email: stip@politieacademie.nl 

Kennis- en Informatieknooppunt (KIK) 
Het Kennis en Informatieknooppunt 
biedt toegang tot relevante en actuele 
politiekundige kennis ten behoeve van de 
politiepraktijk en het –onderwijs. Kompol 
en de Mediatheek zijn bij het KIK onder-
gebracht. 
Maandag t/m vrijdag 08.00  16.30 uur 
Telefoon: 088  662 21 09 
Email: kik@politieacademie.nl

Communicatie / perscontact
De mediadesk van de Politieacademie is 
bedoeld voor journalisten. Voor pers
vragen of interviewverzoeken neemt u 
contact op met de mediadesk. 
Telefoon: 088  662 23 33
Email: communicatie@politieacademie.nl
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Bestuurlijk Jaarverslag
Het jaarverslag kun je vinden op  
www.politieacademie.nl/politieacademie 
en ga naar ‘Feiten en cijfers’

Corporate film
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Bestuurlijk Jaarverslag
Klik hier voor het bestuurlijk jaarverslag.

Corporate film

https://www.youtube.com/ 
watch?v=sGPAHne2ZEY 

https://www.youtube.com/watch?v=sGPAHne2ZEY
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/studentenstatuut/Documents/20190402%20Jaarverslag%20Politieacademie%202018%20def.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=sGPAHne2ZEY
https://www.youtube.com/watch?v=sGPAHne2ZEY
https://www.youtube.com/watch?v=sGPAHne2ZEY




Colofon
Uitgave: Politieacademie, Apeldoorn
Vormgeving: Politiedienstencentrum, Rotterdam
Interview en teksredactie: Maters & Hermsen, Leiden
Tekst: Politieacademie
Fotografie: Beeldbank Politie



www.politieacademie.nl

19
0

0
3

-0
2 

www.politieacademie.nl


			Voorwoord
	1		Wie wij zijn
	2		Strategische Agenda Politieacademie 2018-2022
	2.1.  Verstevigen 
	2.1.1. Realiseren van aantoonbare kwaliteit 
	2.1.2. Toerusten van docententeams en praktijkbegeleiders 
	2.1.3. Ontwikkelen van een spilfunctie in het kennisnetwerk 
	2.1.4. Creëren van een soepel samenspel met de politieorganisatie 

	2.2. Vernieuwen
	2.2.1. Opleiden tot wendbare en weerbare politiemensen
	2.2.2. Ontwerpen van slimme leerroutes 
	2.2.3. Verbreden van ‘blended’ politieonderwijs 


	3		Samenstelling commissies in 2018
	4		Contactgegevens



