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In dit voortgangsbericht ga ik in op ontwikkelingen en verbeteringen op het
gebied van (de organisatie van) het politieonderwijs.
Ontwikkelingen politieonderwijs en onderzoek
Kwaliteit
Het College van Bestuur heeft begin 2015 een nieuwe visie op het gebied van
kwaliteitszorg vastgesteld. Op basis hiervan wordt in 2015 een nieuw systeem
van kwaliteitszorg ontwikkeld en geïmplementeerd. In 2015 begint de
Politieacademie met periodieke kwaliteitsrapportages over de drie volgende
indicatoren:
Studenttevredenheid
Studievoortgang en –uitval (rendement)
Professionaliteit van docenten
Vorming en weerbaarheid:
Binnen het basis politieonderwijs verschuift binnen het bestaande curriculum het
accent naar (meer) vorming en weerbaarheid. Het doel hiervan is de studenten
nog meer dan voorheen te ontwikkelen tot startbekwame en gedreven
politiemensen die weerbaar zijn in de uitoefening van het politievak.
Examenbeleid
De Politieacademie heeft een nieuw examenbeleid ontwikkeld en vastgesteld, dat
mede is gebaseerd op de wettelijke bepalingen van de Wet op het Hoger
Onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW).
Bachelor of Policing en Master of Criminal Investigation
In april van dit jaar heb ik u het rapport ‘Kwaliteitsonderzoek opleidingen Bachelor
of Policing en Master of Criminal Investigation’ van de Inspectie van VenJ
aangeboden met mijn beleidsreactie hierop.1 De Politieacademie heeft
vooruitlopend op de bevindingen al in 2014 een nieuwe begeleidingslijn voor
Bachelor of Policing studenten ingevoerd die ervoor zorgt dat de studenten beter
worden begeleid. De Politieacademie heeft voor de docenten van deze opleidingen
kwaliteitseisen vastgesteld en uitgewerkt in een werkplan. Aan de hand van het
werkplan volgen (een deel van) de docenten van de Bachelor of Policing en
Master of Criminal Investigation aanvullende opleidingen.
Vervolg Vesporo-project; doorstroomprogramma MBO - Politieonderwijs
De politie reserveert tot 2017 jaarlijks 150 plaatsen van de allround opleiding
(niveau 4) voor afgestudeerde MBO-leerlingen HTV-politie (Handhaver Toezicht en
Veiligheid) die de selectie met goed gevolg hebben afgerond. Dit project is in
2014 geëvalueerd, als gevolg hiervan zijn tien (in plaats van 22) ROC’s
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geselecteerd waarmee een nieuw landelijk convenant wordt gesloten dat zal
leiden tot meer uniformiteit qua werving en selectie, duur van de opleiding,
inhoud en duur van de stageperiodes en het curriculum.
Resultaten politieonderwijs
Instroom en doorstroom
In 2014 zijn er in totaal 784 nieuwe studenten ingestroomd die nog niet eerder
een politieopleiding hadden gevolgd. Ook zijn er 609 studenten, die al eerder een
politieopleiding hadden gevolgd, doorgestroomd naar een andere opleiding binnen
het basispolitieonderwijs.
De korpsleiding heeft de instroom van aspiranten in 2015 vastgesteld op 594 fte,
dat is een verhoging van 194 ten opzichte van de door mij vastgestelde begroting
2015-2019. Daarnaast is er sprake van een zij-instroom van 200 fte.
In februari heb ik Kamervragen van het lid Kooiman (SP) beantwoord over het
bericht dat de aanwas van gespecialiseerde agenten stokt.2 Daarnaast bent u in
juni geïnformeerd over de inschrijving van politiemedewerkers voor het onderwijs
bij de Politieacademie in 2015.3
Doorontwikkeling Politieacademie en inbedding in het nieuwe
politiebestel
Wetsvoorstel inbedding Politieacademie in nieuwe politiebestel
De aandacht voor de kwaliteit van het onderwijs en de verdere verbetering ervan
staan ook in 2015 voorop. Dit gebeurt in samenhang met het wetsvoorstel ten
behoeve van de inbedding van de Politieacademie in het nieuwe politiebestel. Op
24 juni jl. heb ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake dit wetvoorstel
doen toekomen.4
De voorbereiding van de inbedding van de Politieacademie in het nationale
politiebestel is ingezet, zonder onomkeerbare beslissingen of stappen te nemen.
De Politieacademie heeft een inrichtingsplan 2018 opgesteld. De politie heeft een
aangevuld inrichtingsplan 2018 opgesteld, vanwege de uitbreiding van het PDC en
de staf korpsleiding als gevolg van de inbedding van de Politieacademie in het
politiebestel.
Realisatie
De Politieacademie heeft verder een realisatieplan opgesteld, dat betrekking heeft
op zowel de kerntaken van de Politieacademie (onderwijs en onderzoek), als op
de inbedding en inrichting van de Politieacademie. Het realisatieplan is een plan
met daarin de stappen die de komende vijf jaar worden gerealiseerd.
Nadat het wetsvoorstel door het Parlement is aangenomen start de feitelijke
realisatie van de personele en organisatorische inbedding. Het tempo, de fasering
en de voorwaarden waaronder die plaatsvindt, worden op dit moment besproken
en bepaald in overleg met politie, Politieacademie, de ondernemingsraad van de
Politieacademie en de vakorganisaties. Hierbij wordt rekening gehouden met de
mogelijkheden die het korps heeft om die inbedding te realiseren (het
absorptievermogen). De feitelijke realisatie vindt naar huidig inzicht gefaseerd
plaats tot en met 2019.
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