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Inleiding 

 

 

Dit visitatierapport bevat de beoordeling van de bestaande hbo-opleiding Executive Master of 

Tactical Policing van de Politieacademie. De beoordeling is uitgevoerd door een 

visitatiepanel dat door NQA in opdracht van Politieacademie is samengesteld. Het panel is in 

overleg met de opleiding samengesteld en is voorafgaand aan de visitatie goedgekeurd door 

de NVAO. 

Het rapport beschrijft de bevindingen, overwegingen en conclusies van het panel. Het is 

opgesteld conform het Beoordelingskader voor de uitgebreide opleidingsbeoordeling van de 

NVAO (6 december 2010) en het NQA Protocol 2011 voor de uitgebreide 

opleidingsbeoordeling.  

 

De visitatie heeft plaatsgevonden op 5 en 6 april 2011.  

Het visitatiepanel bestond uit: 

De heer prof. dr. P.F.M. Ponsaers (voorzitter, domeindeskundige); 

De heer mr. D.F. Greive (domeindeskundige); 

De heer J. Wilzing (domeindeskundige); 

De heer R.G. de Leeuw (studentlid). 

 

Mevrouw ing. I.J.M. de Jong, auditor bij NQA, trad op als secretaris van het panel.  

 

Bij de aanvraag werd door de instelling een kritische reflectie aangeboden die naar vorm en 

inhoud voldeed aan de eisen van het desbetreffende beoordelingskader van de NVAO en 

aan de eisen van het NQA Protocol 2011. 

Het panel heeft de kritische reflectie bestudeerd en een bezoek aan de opleiding gebracht. 

De kritische reflectie en alle overige (mondeling en schriftelijk) verstrekte informatie hebben 

het visitatiepanel in staat gesteld om tot een weloverwogen oordeel te komen.  

 

Het visitatiepanel verklaart dat de beoordeling van de opleiding in onafhankelijkheid heeft 

plaatsgevonden. 

 

 

Utrecht, juni 2011 

 

 

Panelvoorzitter:      Panelsecretaris:  

 

 

 

De heer prof. dr. P.F.M. Ponsaers    Mevrouw ing. I.J.M. de Jong 
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Samenvatting 

 

Het eindoordeel voor de hbo-opleiding Executive Master of Tactical Policing van de Politie-

academie is voldoende. Een nadere onderbouwing van het oordeel is opgenomen in deze 

samenvatting en in het beoordelingsrapport. 
 

Beoogde eindkwalificaties 

De opleiding leidt functionarissen op die integraal leidinggeven aan een middelgrote groep 

medewerkers bij een politiekorps. De tactisch leidinggevende moet kunnen schakelen tussen 

strategische concepten en het leidinggeven in de uitvoeringspraktijk. De tactisch leiding-

gevende is hiërarchisch gepositioneerd tussen de operationeel leidinggevende en de 

strategisch leidinggevende. De opleiding kent twee afstudeerrichtingen: General Leadership 

en Criminal Investigation. Het panel stelt vast dat de eindcompetenties inhoudelijk relevant 

zijn. De opleiding laat haar competenties jaarlijks herijken en beziet of de competenties 

aansluiten bij de eisen vanuit het werkveld. De beoogde eindkwalificaties zijn op een 

correcte wijze vertaald naar het onderwijsprogramma, zo stelt het panel vast. 
 

Programma 

Het programma bestaat uit negen kernopgaven. De kernopgaven zijn in overleg met het 

werkveld opgesteld. Het panel vindt dat de opleiding goed in staat is de actuele 

beroepspraktijk in het onderwijsprogramma te verwerken. Studenten werken gedurende de 

opleiding in ruime mate aan het ontwikkelen van beroepsvaardigheden. Het ontwikkelen van 

praktijkgerichte onderzoeksvaardigheden gedurende de opleiding is nog onvoldoende, zo 

stelt het panel vast. De opleiding heeft voorafgaand aan de visitatie verbeterbeleid ingezet 

op dit vlak, zoals het invoeren van een expliciete onderzoekslijn. De eerste resultaten vindt 

het panel positief. 

De opleiding is duaal ingericht: studenten werken bij een korps in een leidinggevende functie 

en komen eens per twee weken twee dagen (aaneengesloten) naar de opleiding. De 

opleiding voert voorafgaand aan de opleiding intakegesprekken met de student en de 

begeleider op het korps. Daarnaast kan een niveaudrempelbepaling onderdeel zijn van de 

intake. Het panel is in beginsel positief over dit instrument, maar onderzoeks- en 

schrijfvaardigheden kunnen worden toegevoegd.  

Studenten worden tijdens de contacturen op de opleiding aangezet tot leren door 

activerende werkvormen en uitdagende opdrachten die op het korps worden uitgevoerd. De 

achtergrond van de studenten is divers, maar de functie in het korps is nagenoeg gelijk. Zij 

komen door middel van intervisie gezamenlijk tot oplossingen voor reële praktijkproblemen. 
 

Personeel 

De opleiding beschikt over een adequaat personeelsbeleid, waarin onder andere is 

opgenomen dat medewerkers elk jaar een functioneringsgesprek hebben. De opleiding wordt 

verzorgd door veertien docenten waarvan er tien een academische achtergrond hebben en 

vier uit de oorspronkelijke politiepraktijk komen. Bij elke kernopgave zet de opleiding 

gastdocenten en gastsprekers in, die vakspecifieke of actuele onderwerpen in het onderwijs 

brengen. De docenten zijn goed bereikbaar volgens de studenten.  
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Voorzieningen 

De opleiding beschikt over twee locaties: Apeldoorn en Warnsveld. Studenten brengen de 

meeste tijd door in Warnsveld. In Apeldoorn zijn alle moderne voorzieningen aanwezig en 

Warnsveld is een rustige tweede locatie waar studenten in alle rust kunnen studeren, 

netwerken en reflecteren. Deze locaties passen uitstekend bij de uitgangspunten van de 

tactisch leidinggevende opleiding, zo stelt het panel vast.  

Studiebegeleiding is ingevuld door de leerprocesbegeleider van de Politieacademie en de 

lijnchef van het korps. Het panel vindt het positief dat de studiebegeleiding een integraal 

karakter heeft, dat wil zeggen dat de begeleiding gekoppeld is aan inhoudelijke vooruitgang 

van de leidinggevende competenties van de student.  
 

Kwaliteitszorg 

De opleiding evalueert haar onderwijs systematisch, waarbij op vastgestelde momenten 

evaluaties worden afgenomen. De opleiding evalueert met studenten, medewerkers, het 

afnemend beroepenveld en afgestudeerden. Daarnaast zijn verschillende validerings-

commissies betrokken bij de opleiding. Deze bestaan uit externe deskundigen, vak-

inhoudelijke experts en vertegenwoordigers van de Politieacademie. De opleiding legt 

verbeterplannen naar aanleiding van evaluaties helder vast in Jaarplannen en Teamplannen. 

Het panel stelt vast dat de opleiding ten opzichte van de vorige visitatie gewerkt heeft aan 

verbeterpunten waaronder bijvoorbeeld de aansluiting van de praktijk op de opleiding.  
 

Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 

De toetssystematiek voor studenten die tot 2010 zijn gestart bestaat uit een afsluitende toets 

per kernopgave. Bij het positief afsluiten van elke kernopgave ontvangt de student het 

diploma. Voor studenten die na 2010 zijn gestart geldt een nieuwe systematiek, waarbij de 

student elke kernopgave afsluit met een opdracht/toets en aan het einde van de opleiding 

een integrale proeve van bekwaamheid plaatsvindt. De proeve bestaat uit portfolio-

opdrachten per kernopgave, een afsluitende simulatie en de afstudeeropdracht in de vorm 

van een praktijkonderzoek. Het panel is onder de indruk van de wijze waarop de opleiding de 

processen rond toetsing en de borging van de kwaliteit van toetsen heeft ingericht. 

Verantwoordelijkheden en taken zijn helder beschreven. Bijvoorbeeld bij het ontwikkelen van 

examenopdrachten stelt de opleiding een ontwikkelgroep samen die bestaat uit 

vakinhoudelijke experts en vertegenwoordigers van het werkveld. Voordat de 

examenopdracht wordt afgenomen, vindt een onderwijskundige validering plaats door 

medewerkers van de Staf Onderwijs van de Politieacademie en externe deskundigen. 

Daarnaast nemen examinatoren pas zelf een examen af, als zij een opleiding hebben 

gevolgd, hebben meegelopen met een ervaren collega en gecertificeerd zijn. De dossiers 

met opdrachten die het panel van studenten heeft bestudeerd, getuigen van voldoende hbo-

masterniveau. Studenten kiezen relevante en actuele onderwerpen voor de opdrachten. De 

feedback van de examinatoren op de opdrachten kan beter vastgelegd worden. Studenten 

geven aan dat zij mondeling wel voldoende feedback van docenten krijgen op het gemaakte 

werk.  

Studenten blijken het goed te doen in de beroepspraktijk na afronden van de opleiding. Zij 

kunnen op een hoger abstractieniveau denken en hebben een grote persoonlijke 

ontwikkeling doorgemaakt, aldus de vertegenwoordigers van het werkveld.  
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1 Basisgegevens van de opleiding 

 

 

Administratieve gegevens van de opleiding 

 

1. Naam opleiding in CROHO Executive Master of Tactical Policing (Tactisch 

leidinggevende leergang) 

2. Registratienummer opleiding in CROHO 70069 

3. Oriëntatie en niveau hbo master 

4. Aantal studiepunten 60 ECTS 

5. Afstudeerrichtingen General Leadership (tactisch leiderschap algemeen) 

Criminal Investigation (recherche) 

6. Varianten Duaal in deeltijd 

7. Locaties Apeldoorn en Warnsveld 

 

 

Administratieve gegevens van de instelling 

 

8. Naam instelling Politieacademie (LSOP) School voor Politie 

Leiderschap 

9. Status instelling Rechtspersoon voor hoger beroepsonderwijs, 

brinnummer 28 DP 

10. Resultaat instellingstoets kwaliteitszorg Niet van toepassing 

 

 

Kwantitatieve gegevens over de opleiding 

 

1. In- door- en uitstroomgegevens 

De opleiding is in 2003 gestart en in 2006 voor het eerst gevisiteerd. Studenten 

hebben vier jaar de tijd om de leergang af te ronden. Voor de afstudeerrichting 

General Leadership gelden de volgende cijfers:  

Jaar Aantal 

studenten 

Aantal 

diploma 

Aantal 

uitvallers 

Aantal nog 

studerend 

Slagingspercentage 

tot nu toe 

2006 22 14 8 geen 64% 

2007 41 31 5 5 76% 

2008 34 14 1 19 41% 

2009 47 2 1 44 4% 

2010 60 geen 0 60 0% 

 

Voor de afstudeerrichting Criminal Investigation gelden de volgende cijfers: 

Jaar Aantal 

studenten 

Aantal 

diploma 

Aantal 

uitvallers 

Aantal nog 

studerend 

Slagingspercentage 

tot nu toe 

2006 11 7 4 geen 64% 

2007 50 16 geen 34 32% 

2008 77 6 3 68 8% 

2009 49 2 1 46 4% 

2010 33 geen 0 33 0% 
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2. De gerealiseerde docent-studentratio bedraagt 1 op 21,9 (14 docenten op  

307 studenten). 

3. Gemiddeld bestaan de studiebelastingsuren voor 40% uit contacturen op de 

Politieacademie, voor 40% uit werkend leren in het korps en voor 20% uit zelfstudie. 

De studenten zijn gedurende twee jaar, twee dagen per twee weken op de polititie-

academie voor contactonderwijs. In totaal omvat de algemene afstudeerrichting 

(General Leadership) 624 contacturen1. De afstudeerrichting Criminal Investigation 

omvat in totaal 688 contacturen. 

 

 

                                                
1
 De opleiding hanteert als definitie voor ‘contactuur’: Een contactuur is 60 minuten. Onder contacturen wordt 
verstaan de lesuren op de Politieacademie. In deze uren is leerprocesbegeleiding niet opgenomen.  
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2 Beoordeling  

 

 

Het visitatiepanel beschrijft hieronder per standaard van het NVAO beoordelingskader de 

bevindingen, overwegingen en conclusies. Het eindoordeel over de opleiding volgt in 

hoofdstuk 3.  

 

 

Beoogde eindkwalificaties  

 

 

Standaard 1  Beoogde eindkwalificaties  

 

De beoogde eindkwalificaties van de opleiding zijn wat betreft inhoud, niveau en oriëntatie 

geconcretiseerd en voldoen aan internationale eisen. 

 

Bevindingen 

 

Beroepsprofiel en eindkwalificaties 

Het huidige beroepsprofiel voor het politieonderwijs is in 2002 vastgesteld. De 

eindkwalificaties van deze masteropleiding zijn gebaseerd op dit beroepsprofiel. De 

eindkwalificaties zijn onderverdeeld in vier groepen: vakmatige en methodische 

competenties, bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties, 

sociaalcommunicatieve en cultureel-normatieve competenties en leer- en 

vormgevingscompetenties. In bijlage 1 is een volledig overzicht van de eindkwalificaties 

opgenomen.  

 

Het beroepsprofiel uit 2002 wordt momenteel herzien. In 2007 heeft de toenmalige minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een project aanvaard om nieuwe 

beroepsprofielen voor de politie te ontwikkelen, standaardiseren en legitimeren. Het project 

wordt uitgevoerd door de projectgroep is het nieuwe beroepsprofiel door de minister 

vastgesteld en gaat van kracht per 1 januari 2012. Vervolgens worden de nieuwe 

kwalificatieprofielen en kwalificatiedossiers ontwikkeld.  

 

Borging 

De POR is verantwoordelijk voor de herijking van beroepsprofielen en het jaarlijks 

beoordelen van voorgestelde wijzigingen in de kwalificatiestructuur. De POR heeft 

verschillende wettelijke taken waaronder: ervoor zorgen dat het politieonderwijs voldoet aan 

de behoefte van de politiepraktijk en aansluit op het reguliere onderwijs. De POR volgt de 

ontwikkelingen in de politiepraktijk en herleidt daaruit de eisen die aan de beroepsuitoefening 

gesteld worden. Daarop worden de kwalificaties jaarlijks bijgesteld en de beroepsprofielen 

eens in de acht à tien jaar herijkt. De minister stelt de kwalificatiestructuur jaarlijks vast. 

Daarnaast houdt de Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) toezicht op de kwaliteit 

van het politieonderwijs. 
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Niveau en oriëntatie 

Het stelsel van politieonderwijs uit 2002 is gebaseerd op de WEB- en WHW-indeling uit het 

reguliere onderwijs. In de huidige herijking is gebruik gemaakt van het European 

Qualifications Framework (EQF). In de kritische reflectie heeft de opleiding een 

schematische weergave van de leergangen van de Politieacademie gepresenteerd. De 

Executive master of Tactical Policing is ingedeeld op EQF-niveau 7. Voorafgaand aan de 

tactische leergang is onder andere de hbo-bacheloropleiding Policing gepositioneerd. Naast 

de niveau-indeling, gebaseerd op EQF, heeft de opleiding de eindkwalificaties gerelateerd 

aan de Dublin descriptoren. Uit een matrix blijkt dat de eindkwalificaties de Dublin 

descriptoren afdekken, zo stelt het panel vast.  

 

Beroep 

De masteropleiding leidt functionarissen op die integraal leidinggeven aan een middelgrote 

groep medewerkers en hun operationeel leidinggevenden. Hij stuurt meerdere primaire 

hoofdprocessen tegelijkertijd aan of geeft leiding aan een primair hoofdproces in een 

taakgebied. Het leidinggeven vindt plaats in de context van veiligheidsarrangementen met 

partners. Hij moet kunnen schakelen tussen strategische concepten en het leidinggeven in 

de uitvoeringspraktijk. De tactisch leidinggevende speelt een actieve rol in het formuleren 

van beleid ten aanzien van gemeenschappelijke veiligheidszorg en in het aangaan van 

samenwerkingsverbanden met externe partners.  

 

Internationale context 

De Politieacademie is aangesloten bij het netwerk van Europese Politieacademies, 

European Police College (CEPOL). CEPOL heeft als doel het verbeteren van Europese 

politiesamenwerking door middel van scholing. CEPOL heeft in 2009/2010 een vergelijking 

tussen de Europese politieopleidingen gemaakt. Het rapport geeft een beeld van het huidige 

politieonderwijs in Europa. Per land is aangegeven welke politieopleidingen worden 

aangeboden en op welk niveau. De masteropleiding is de enige specifieke politieopleiding op 

leidinggevend gebied in Nederland. In het stelsel van politieonderwijs zijn 

leiderschapsopleidingen postinitieel gepositioneerd en onderscheiden in operationeel, 

tactisch en strategisch niveau. Deze verdeling komt als zodanig niet voor in Europa. 

Leiderschapsopleidingen binnen Europa zijn vooral domeingericht en niet gericht op 

algemene leiderschapsvaardigheden, die in deze opleiding wel aan de orde komen.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding inhoudelijk relevante eindcompetenties heeft opgesteld. 

Het panel stelt tevens vast dat de opleiding haar competenties regelmatig laat herijken en 

beziet of de competenties aansluiten bij de eisen vanuit het werkveld. De competenties 

voldoen aan de internationale niveaueisen (Dublin descriptoren) en weerspiegelen het 

niveau van een professionele masteropleiding. 

  

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 
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Programma 
 

In bijlage 2 is een overzicht van het programma opgenomen.  

 

 

Standaard 2  Oriëntatie van het programma 

 

De oriëntatie van het programma waarborgt de ontwikkeling van vaardigheden op het 

gebied van wetenschappelijk onderzoek en/of de beroepspraktijk 

 

Bevindingen 

Actualiteit 

In de kritische reflectie heeft de opleiding verschillende voorbeelden van actuele 

ontwikkelingen in de kernopgaven weergegeven. In het programma zijn actuele 

ontwikkelingen in het vakgebied opgenomen door onder andere het gebruik van casuïstiek. 

Studenten werken aan opdrachten die per groep aangepast zijn aan de actualiteit. Daarnaast 

maakt de opleiding gebruik van eigen actuele praktijkvoorbeelden van studenten. Docenten 

geven in het gesprek met het panel aan dat zij tijdens de contactdagen verwijzen naar 

recente nieuwsuitzendingen, documentaires en artikelen. Studenten bevestigen deze 

werkwijze in het gesprek met het panel.  

Naast het gebruik van casuïstiek in de kernopgaven, volgen studenten verschillende 

gastcolleges tijdens de opleiding. Een voorbeeld in de kernopgave Visie en Beleid is het 

tweedaagse bezoek aan het departement van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties/Veiligheid en Justitie. In gastcolleges zijn studenten aanvullend bijgepraat 

over ontwikkelingen in de EU in relatie tot de politie, het politiebestel, sturing vanuit het rijk 

en financiële ontwikkelingen.  

In het onderwijs is daarnaast gebruik gemaakt van resultaten van wetenschappelijk 

onderzoek, verricht door universiteiten en advies- en onderzoeksbureaus. Het panel is van 

oordeel dat de opleiding zeer goed in staat is de actuele beroepspraktijk bij het onderwijs te 

betrekken. Daarbij plaatst het panel de opmerking dat resultaten van onderzoek 

(bijvoorbeeld van de lectoraten) meer in het onderwijs gebruikt zouden kunnen worden.  

 

Kennisontwikkeling 

Voor de Politieacademie is kennisontwikkeling onderdeel van de gehele 

competentieontwikkeling van de student en geen doel op zich. In elke kernopgave moeten 

studenten aantoonbaar maken dat zij theorieën kunnen vertalen en toepassen in de eigen 

beroepspraktijk. Een voorbeeld is dat studenten de theorie van gebiedsgebonden politiezorg 

vertalen naar consequenties voor de eigen praktijk.  

 

In de beschrijvingen van de kernopgaven is een overzicht van verplichte en aanbevolen 

literatuur opgenomen. Het panel heeft de literatuurlijst bestudeerd en stelt vast dat de 

basisliteratuur hierin is opgenomen. Het panel heeft verschillende producten van studenten 

bestudeerd en stelt vast dat het algehele gebruik van literatuur en de verwerking daarvan 

door studenten verbeterd kan worden (in het bijzonder de kwaliteit van verwijzingen en 

verantwoording).  
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Beroepsvaardigheden 

De activiteiten in de kernopgaven vormen de typische beroepsvaardigheden binnen de 

opleiding. Bijvoorbeeld in de kernopgave Effectief Leidinggeven wordt geoefend met 

gespreksvaardigheden en interventietechnieken om inzicht te krijgen in de eigen rol en 

effectiviteit van de student.  

De studenten leren een deel van de opleiding in het korps, waarbij het ontwikkelen van 

beroepsvaardigheden een centrale rol inneemt. Studenten kunnen de theorie van effectief 

leidinggeven direct toepassen in de praktijk. In het gesprek met het panel geven studenten 

aan dat zij dit positief waarderen. 

 

Onderzoeksvaardigheden 

De opleiding geeft in de kritische reflectie aan dat studenten gedurende de opleiding een 

praktijkonderzoek uitvoeren, in een eindgesprek de gemaakte keuzes verantwoorden en de 

uitkomsten van het onderzoek vertalen naar de (eigen) leidinggevende praktijk. Het 

onderzoeksplan wordt goedgekeurd door de leidinggevende van de student om de relevantie 

voor de beroepspraktijk te waarborgen. Het panel stelt vast dat bovenstaande werkwijze 

(nog) geen vigerende praktijk is. De start is weliswaar gemaakt, maar het panel heeft geen 

uitvoeringspraktijk kunnen beoordelen, behoudens producten van de pilot uit de voltijdse 

variant2.  

De opleiding is per augustus 2010 gestart met het explicieter benoemen van de 

onderzoekslijn in het programma. Daarvoor zaten de onderzoeksvaardigheden steeds in 

stukjes in verschillende kernopgaven. Het panel vindt het een positieve ontwikkeling dat de 

opleiding de onderzoeksvaardigheden explicieter benoemt in het onderwijs. Voorheen sloot 

elke kernopgave af met een opdracht, als een student alle kernopgaven positief afsloot had 

hij de opleiding behaald. Het panel heeft verschillende van deze opdrachten van studenten 

bestudeerd. Het valt het panel op dat studenten moeite hebben met het uitwerken van een 

compacte, heldere onderzoeksvraag, het verantwoorden van een methodekeuze en het 

beschrijven van de conclusie. Daarnaast is het op juiste wijze verwerken van bronnen een 

aandachtspunt.  

 

Lectoraat 

De Politieacademie heeft in totaal dertien lectoraten ingesteld om gestalte te geven aan de 

verdere ontwikkeling van haar onderzoeksfunctie. Elk lectoraat bestaat uit een lector, een 

programmamanager en een kenniskring van in- en externe experts. De lectoraten richten 

zich op het vermeerderen van relevante politiedeskundige kennis en het versterken van de 

verbinding tussen theorie, politiepraktijk en politieonderwijs.  

In 2010 is het lectoraat Leiderschap ingericht. Het onderzoeksprogramma is opgesteld in 

samenspraak met de School voor Politieleiderschap. Docenten van de masteropleiding zijn 

tevens betrokken bij andere lectoraten.  

Het panel heeft een gesprek gevoerd met verschillende lectoren van de Politieacademie en 

stelt vast dat zij relevante onderzoeken uitvoeren, maar dat de verbinding tussen de 

lectoraten en de opleiding nog sterk voor verbetering vatbaar is.  

 

Evaluatie 

                                                
2
 In 2009 en 2010 is in pilotvorm een voltijdse (duale) variant aangeboden, waarin de nieuwe proevesystematiek 
(integrale toetsing en gebruik van portfolio) is gestart.  
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Resultaten van de Studenttevredenheidsmeter 2010 (STEM) laten zien dat studenten 

tevreden zijn over de aansluiting van de leergang bij actuele ontwikkelingen (3,5), de 

inhoudelijke kwaliteit van het studiemateriaal (3,2) en de aansluiting van de leergang op de 

beroepspraktijk (3,4). Hetzelfde positieve beeld komt naar voren in het gesprek met 

studenten. Zij waarderen de hoge mate van actualiteit in de opleiding.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding zeer goed in staat is de actuele beroepspraktijk in de 

opleiding te verwerken en studenten in staat stelt beroepsvaardigheden te ontwikkelen. In de 

vaardigheden is onderscheid te maken tussen: de beroepsvaardigheden en de 

onderzoeksvaardigheden. Het panel is niet positief over de wijze waarop het programma de 

ontwikkeling van vaardigheden op het gebied van praktijkgericht onderzoek waarborgt. Het 

panel stelt op basis van het bestudeerde lesmateriaal vast dat studenten onvoldoende 

onderwezen worden in het opstellen van een heldere onderzoeksvraag, het op een 

verantwoorde manier gebruiken van literatuur en vervolgens het trekken van een 

gefundeerde conclusie. Het panel vindt dit onderdeel in de hbo masteropleiding van 

dusdanig belang dat verbetering noodzakelijk is. Het panel stelt vast dat de opleiding reeds 

verbeteracties heeft ingezet op dit gebied. Het panel heeft positieve verwachtingen van de 

ingezette verbeteracties, met name het expliciet aanbieden van onderzoeksvaardigheden zal 

bijdragen aan deze positieve ontwikkeling. Het panel merkt op dat de verbeteringen in de 

juiste richting zijn en dat deze reeds zijn ingezet. Het panel heeft de eerste producten uit de 

pilot bestudeerd en stelt vast dat de ingezette verbeteringen in die stukken tot de juiste 

resultaten hebben geleid. Ondanks de (sinds kort) ingezette verbeteringen en de positieve 

indruk die het panel heeft over de ontwikkeling van de overige beroepsvaardigheden komt 

het panel door de huidige situatie ten aanzien van de onderzoeksvaardigheden op deze 

standaard tot het oordeel onvoldoende.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel onvoldoende. 

 

 

Standaard 3  Inhoud van het programma 

 

De inhoud van het programma biedt studenten de mogelijkheid om de beoogde 

eindkwalificaties te bereiken. 

 

 

Bevindingen 

Kernopgaven 

Het programma van de opleiding bestaat uit negen kernopgaven (vier in het algemene deel 

en vijf voor iedere afstudeerrichting) die afgeleid zijn van de eindkwalificaties. De 

kernopgaven zijn centrale opgaven en problemen die kenmerkend zijn voor het beroep, die 

aangepakt moeten worden binnen een specifieke organisatorische context en waarbij van de 

student een oplossing en een aanpak wordt verwacht.  
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Vertaling eindkwalificaties naar leerdoelen 

In de productbeschrijvingen van de kernopgaven zijn steeds de volgende onderdelen 

opgenomen: eindkwalificaties, leerdoelen, beknopte inhoud, literatuurlijst, werkvormen, 

toetsvormen, studiepunten, (gast) docenten en contacten met het werkveld. De 

eindkwalificaties zoals ze genoemd zijn in de productbeschrijvingen van de kernopgaven 

komen niet een-op-een overeen met de eindkwalificaties uit het beroepsprofiel. Uit nader 

onderzoek blijkt dat de opleiding de vertaling van de eindkwalificaties naar de kernopgaven 

in een tweedeling heeft uitgewerkt. Eerst zijn de eindkwalificaties vertaald naar leerdoelen en 

vastgelegd in formele kernopgavebeschrijvingen. Vervolgens zijn de kernopgave-

beschrijvingen uitgewerkt naar productbeschrijvingen van de kernopgaven (zoals hierboven 

beschreven). De opleiding heeft deze laatste slag gemaakt om de studenten en korpsen 

meer concreet zicht op de inhoud in de kernopgaven te geven ten opzichte van de abstracte 

omschrijving in de kernopgavebeschrijvingen. Het panel stelt op basis van bestudering van 

beide typen documenten vast dat de eindkwalificaties adequaat vertaald zijn naar leerdoelen 

en geborgd zijn in alle kernopgaven.  

 

Samenhang 

Het panel heeft de inhoud van de kernopgaven bestudeerd en stelt vast dat de kernopgaven 

onderling duidelijk samenhangen en leiden tot het behalen van de eindkwalificaties. 

Daarnaast vindt het panel de samenhang tussen leren op de Politieacademie en het 

leren/werken in het korps een sterk punt van de opleiding. Studenten passen het geleerde 

direct toe in hun dagelijkse praktijk. De aansluiting tussen de theorie en de praktijk is tevens 

positief gewaardeerd door studenten.  

 

Borging samenhang 

De samenhang in de opleiding wordt bewaakt door verschillende commissies en 

functionarissen, zoals: de (kern-)docenten, een onderwijskundige, valideringscommissies en 

de werkveldadviescommissie. In 2007-2008 is de volledige opleiding gevalideerd door een 

onderwijskundige en een politiekundige valideringscommissie. 

 

Evaluatie 

Ten opzichte van de vorige visitatie is een aantal wijzigingen doorgevoerd om de samenhang 

in de opleiding te versterken. Zo is een leerlijn onderzoek ingevoerd per september 2010, in 

het verleden besteedde elke kernopgave aandacht aan onderzoek, maar studenten zagen 

de onderlinge samenhang daartussen te weinig. De nieuwe onderzoekslijn wordt 

gecoördineerd door de onderzoekscoördinator (zie ook standaard 2).  

Bij de ontwikkeling van de opleiding was een uitgangspunt dat elke kernopgave afgesloten 

werd met een proeve van bekwaamheid. Gevolg was dat studenten modulair de 

kernopgaven afvinkten en weinig aandacht hadden voor de samenhang tussen kernopgaven 

onderling. In 2009-2010 is een nieuwe proevesystematiek ontwikkeld, waarbij de essentie 

van elke kernopgave door een docent afgetoetst wordt en waarbij de integraliteit van de 

leergang door externe examinatoren getoetst wordt (zie ook standaard 16). 
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Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de inhoud van het programma is afgeleid van de beoogde 

eindkwalificaties. Uit de kernopgavebeschrijvingen blijkt dat de competenties adequaat zijn 

vertaald naar leerdoelen. Daarnaast laat de opleiding in een overzicht zien in welke 

kernopgave welke competentie wordt afgetoetst (zie standaard 16). Het panel is positief over 

de samenhang in de opleiding. Met name de nieuwe (meer integrale) proevesystematiek 

vergroot de samenhang in het programma ten opzichte van de vorige visitatie.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Standaard 4  Vormgeving van het programma 

 

De vormgeving van het programma zet aan tot studeren en biedt studenten de mogelijkheid 

om de beoogde eindkwalificaties te bereiken 

 

Bevindingen 

Didactisch concept 

Het onderwijs is ingericht volgens de principes van het sociaal-constructivistisch leren. De 

didactische principes voor het politieonderwijs zijn vastgelegd in Kaders voor inrichting van 

het samenhangend stelsel van politieonderwijs, mei 2007. De didactische principes zijn 

uitgewerkt in een aantal kenmerken: authentieke (denk)activiteiten en contexten, activeren 

van voorkennis en gerichtheid op kennisconstructie, zelfstandige sturing door studenten, de 

docent als coach, samenwerking en authentieke beoordeling. De kenmerken van het 

didactisch concept sluiten goed aan bij de eindkwalificaties, zo stelt het panel vast. 

 

Leeromgevingen 

Studenten leren in drie verschillende ‘werkomgevingen’: de Politieacademie (40%), in het 

korps (40%) en thuis (20%). In de beschrijvingen van de kernopgaven is vermeld welke 

leeractiviteiten waar plaatsvinden.  

Het leren aan de Politieacademie is gerelateerd aan de leervragen van de student bij de 

betreffende kernopgave. De contactmomenten kenmerken zich door actieve werkvormen 

voor de student, waarbij de docent als coach optreedt. In de Kritische reflectie heeft de 

opleiding verschillende voorbeelden van kernopgaven opgenomen waaruit de actieve rol van 

de student blijkt. Zo worden er simulatieopdrachten uitgevoerd, video’s bekeken en 

vervolgens bediscussieerd, dilemma’s voorgelegd en besproken en vinden 

intervisiegesprekken plaats.  

Het leren in het korps betekent dat de student de theorie uit de opleiding toepast in de 

praktijk en dat opdrachten uit de kernopgaven uitgevoerd worden in de eigen 

beroepspraktijk. Studenten nemen bijvoorbeeld deel aan een lopend onderzoek in het korps, 

zodat de competenties verworven kunnen worden. In de kernopgave Visie en Beleid 

beoordelen en analyseren studenten een bestaand (beleids-)proces en geven adviezen voor 

verbetering.  

Het thuis leren bestaat voornamelijk uit het bestuderen van literatuur, het voorbereiden van 

de bijeenkomsten op de Politieacademie en het uitwerken van leeropdrachten.  
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Intervisie speelt een grote rol bij de ontwikkeling van de student en vindt gedurende de hele 

opleiding plaats. Voor een deel worden de bijeenkomsten begeleid door een 

leerprocesbegeleider, voor een deel zijn deze bijeenkomsten onbegeleid. Het panel is 

positief over de intervisiebijeenkomsten en vindt het een passende studieactiviteit bij het 

didactisch concept. 

 

De opleiding kent een grote diversiteit aan instromende studenten (zie standaard 5), met 

name de praktijkervaring van studenten kan onderling flink verschillen. Met het oog op de 

didactische gevolgen daarvan op de lessen heeft het panel deze kwestie besproken met 

docenten en studenten. De diversiteit in de studentenpopulatie stelt de docent voor een 

uitdaging in de lessen. Docenten melden het panel dat door een wisselende samenstelling 

van groepen de verschillende expertisegebieden van de studenten optimaal benut worden.  

Studenten geven in het gesprek aan dat zij geen belemmeringen ervaren door de diversiteit 

in de studentenpopulatie. De docenten houden rekening met de achtergrond van de student 

in de lessen, aldus de studenten. Zij geven het panel mee dat zij het juist een verrijking van 

de studieomgeving vinden dat medestudenten een verschillende achtergrond hebben en wel 

in dezelfde onderwijsomgeving leren. Studenten merken de verschillen, maar doordat de 

studenten allemaal nagenoeg dezelfde functie bekleden in het korps herkennen zij veel in 

elkaars vraagstukken. De opleiding biedt studenten optimaal de ruimte om deze 

vraagstukken met elkaar te bespreken en vanuit verschillende invalshoeken tot oplossingen 

te komen.  

 

Evaluatie 

Uit resultaten van de LSOP Onderwijs Evaluatie Postinitieel (LOEP) 2010 blijkt dat studenten 

positief zijn over de inhoud van de kernopgaven (4,2), de leermiddelen (3,9) en de 

leeractiviteiten/werkvormen (4,1).  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de didactische uitgangspunten van de opleiding passen bij de 

eindkwalificaties. Studenten worden aangezet tot leren door activerende werkvormen in de 

contactmomenten op de Politieacademie en uitdagende opdrachten die in het korps worden 

uitgevoerd. Daarnaast besteden studenten een deel van de tijd aan zelfstudie en 

intervisiemomenten met studenten onderling. Het panel is zeer positief over de wijze waarop 

de docenten omgaan met de diversiteit in achtergrond van de studentenpopulatie. Studenten 

zijn positief over de leermiddelen en de werkvormen, zij zien de diversiteit in de groep als 

een verrijking van de leeromgeving. Het panel is van oordeel dat de opleiding op dit 

onderdeel uitsteekt boven de gangbare basiskwaliteit van andere opleidingen.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed.  
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Standaard 5  Instroom 

 

Het programma sluit aan bij de kwalificaties van de instromende studenten. 

 

Bevindingen 

Toelatingseisen 

De formele toelatingseisen voor de gehele Politieacademie zijn vastgelegd in Relevante 

Initiële Competenties (RIC). De opleiding is bestemd voor: doorstromers met hbo-diploma of 

behaalde niveaudrempel, zij-instromers (met een hbo-diploma) die weinig ervaring hebben in 

de politiepraktijk en afgestudeerde Bachelors of Policing. 

De masteropleiding is in oorsprong bedoeld voor beginnend leidinggevenden die de 

opleiding Bachelor of Policing hebben afgerond en werkervaring hebben binnen de 

politiepraktijk op bachelorniveau. In de praktijk zijn er nog weinig studenten die aan dit profiel 

voldoen, aangezien de bachelor of Policing in 2007 haar eerste afgestudeerden heeft 

afgeleverd. De grootste instroom van de afgelopen jaren zijn zittende operationeel 

leidinggevenden die door een niveaudrempelbepaling hebben aangetoond over de 

politiekundige bachelorcompetenties te beschikken. De eisen voor het behalen van de 

niveaudrempelbepaling zijn tevens vastgelegd in RIC. 

Zij-instromers die over een hbo- of wo-diploma beschikken, maar geen initiële 

politieopleiding hebben afgerond, moeten eerst ervaring opdoen in het politievak en 

bepaalde bevoegdheden toebedeeld krijgen. Zij kunnen een traject doorlopen in een korps of 

een door de Politieacademie aangeboden ‘premaster’ volgen. De premaster is een traject 

van een jaar waarbij studenten politiekundige competenties en bevoegdheden verwerven.  

 

Intakegesprek 

Op basis van ervaringen in de voltijdse pilot (zie voetnoot 2) heeft de opleiding besloten om 

met elke student een intakegesprek te houden. In een aantal gevallen werd gedurende de 

opleiding vastgesteld dat studenten al over competenties beschikken of juist veel moeite 

hebben met bepaalde onderdelen. Daarnaast is de diversiteit in de studentenpopulatie een 

argument om voor de start van de opleiding inzicht te hebben in die verschillen tussen 

studenten om de aansluiting te verbeteren. Tevens ziet de opleiding het voordeel dat de 

student en de lijnchef beter voorbereid zijn op de eisen die de studie aan hen en aan het 

korps stelt.  

Voorafgaand aan het intakegesprek stuurt de student een motivatiebrief met cv, de student 

kan daarnaast een beperkt portfolio bijvoegen, indien de student verwacht reeds aan 

bepaalde competenties te voldoen. Het gesprek wordt gevoerd door de leerprocesbegeleider 

en de intakecoördinator. Het resultaat van het intakegesprek is een rapportage waarin aan 

de orde komt: intellectuele en sociaal-emotioneel vermogen, stabiliteit en beweeglijkheid van 

de persoonlijkheid, persoonlijke leef- en werkomstandigheden, zelfkritische en open 

leerhouding, verworven competenties en het vermogen om eigen leerroute in te richten.  

Het panel is positief over de inzet van intakegesprekken bij elke student. Uit bestudering van 

verslagen blijkt dat de studenten inzicht krijgen in hun vermogen om de opleiding te behalen 

en waar eventuele valkuilen liggen.  
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Vrijstellingen 

Studenten kunnen alleen op basis van EVC in aanmerking komen voor vrijstellingen. De 

Politieacademie doorloopt momenteel het traject van erkenning volgens de kwaliteitscode 

EVC om opgenomen te worden in het EVC-register.  

Het EVC-traject bestaat uit een uitgebreid portfolio op basis van de STARR-methodiek, 

aangevuld met een criteriumgericht interview (de niveaudrempel). In het portfolio dient de 

student aan te tonen over de competenties van de bachelor of Policing te beschikken. Het 

EVC-certificaat geeft toegang tot de masteropleiding (zonder vrijstellingen). Studenten 

kunnen op basis van EVC vrijstelling krijgen voor afzonderlijke kernopgaven van de 

opleiding. Het panel heeft een uitstekend voorbeeld van een EVC-intakeportfolio gezien.  

 

Aansluiting qua vorm en inhoud 

De diversiteit onder instromende studenten is groot. Er zijn verschillen in ervaring in de 

politiepraktijk, ervaring met leidinggeven en opleidingsachtergrond. Studenten geven in het 

gesprek met het panel aan dat zij geen belemmeringen qua vorm en inhoud hebben ervaren 

bij de start van de opleiding. Studenten moeten vooral wennen aan de combinatie van 

studeren en werken, maar zijn tevreden over hun begeleiding.  

 

Deficiënties 

De opleiding heeft een tekort aan onderzoeksvaardigheden geconstateerd bij verschillende 

doorstromers. In het intakegesprek komt dit onderdeel aan de orde en bij een tekort kan de 

student een applicatietraject volgen, gericht op onderzoeksvaardigheden. Het panel is van 

mening dat praktische onderzoeksvaardigheden een onderdeel kunnen zijn van de 

niveaudrempel. Van een hbo-bachelor mag immers verwacht worden dat hij/zij enige 

basiskennis in praktijkgericht onderzoek bezit. Een ander punt dat opvalt, is het niveau van 

schrijven van studenten. Docenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij daarin 

verschillen bemerken tussen studenten. Het panel herkent deze constatering van de 

docenten in de producten van studenten.  

 

Evaluatie 

Uit de STEM 2010 blijkt dat studenten tevreden zijn met de mate waarin de opleiding aansluit 

op de vooropleiding (3,5). Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij de 

aansluiting van de opleiding op hun vorige opleiding c.q. werksituatie goed vinden.  

 

Overwegingen 

Het programma sluit in voldoende mate aan op de kwalificaties van instromende studenten. 

De opleiding hanteert formele toelatingseisen die gelden voor deze hbo-master, zoals 

vastgelegd in de RIC. Aangezien de toestroom vanuit de bachelor nog gering is en het 

merendeel van de instromende studenten uit zij- en doorstromers bestaat, is de 

niveaudrempel een belangrijk instrument bij de toelating van studenten. In beginsel is het 

panel positief over de niveaudrempel. Het panel is daarbij van oordeel dat de opleiding de 

niveaudrempel moet aanscherpen om de kwaliteit van instroom te kunnen waarborgen. De 

niveaudrempel zou aangevuld moeten worden met (praktische) onderzoeksvaardigheden en 

schrijfvaardigheden (zie standaard 2). Het panel is van mening dat door de ingevoerde 

intakegesprekken een flinke stap in de goede richting gezet is. Het panel heeft een goed 
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voorbeeld van een intakeportfolio gezien. Studenten (en korpsen) krijgen door het 

intakegesprek goed zicht op de eisen die de opleiding aan de student en het korps stelt.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Standaard 6  Studeerbaarheid 

 

Het programma is studeerbaar. 

 

Bevindingen 

Studielast 

De opleiding wordt in deeltijd aangeboden. De student is gemiddeld twee (aaneengesloten) 

dagen in de twee weken op de Politieacademie, werkt twee dagen in de twee weken in het 

korps aan de leeropdrachten en werkt gemiddeld vier uur per week aan zelfstudie. De totale 

nominale studielast is daarmee 20 uur per week.  

De contacttijd voor de gehele opleiding beslaat voor de algemene afstudeerrichting 624 uur 

en voor de afstudeerrichting recherche 688 uur. Een contactuur is 60 minuten. Onder 

contacturen worden de lesuren op de Politieacademie verstaan. In deze uren is 

leerprocesbegeleiding niet meegenomen, intervisie is wel in deze uren verwerkt.  

 

Wanneer een student tegen belemmeringen in de studievoorgang aanloopt, zijn de 

leerprocesbegeleider en de lijnchef het eerste aanspreekpunt. Studenten melden regelmatig 

bij de opleiding dat zij moeite hebben met het combineren van hun werk, de opleiding en het 

privé-leven. Bij intervisie en in begeleidingsgesprekken met de leerprocesbegeleider is hier 

specifiek aandacht voor. 

Alumni melden in het gesprek met het panel dat de studielast van een kernopgave niet altijd 

overeenkomt met het aantal studiepunten dat er voor een kernopgave staat. In 2011 wordt 

een onderzoek naar de exacte studielast voor de kernopgaven door de opleiding uitgevoerd.  

 

Voor de begeleiding van studenten met een functiebeperking is een bijlage bij het OER 

opgenomen. Er kan bijvoorbeeld afgeweken worden van vastgestelde examenvormen. Voor 

het uitvoeren van het onderwijs maakt de docent individuele afspraken met de student.  

 

Evaluatie 

De studielast van de opleiding wordt geëvalueerd in de STEM. Resultaten laten zien dat 

studenten tevreden zijn over de spreiding van de studielast over het jaar (3,5), de opleiding is 

te doen in de tijd die er voor staat (3,5) en de tijdsverdeling tussen werkend leren in het 

korps en op het instituut (3,0). De studielast wordt gemonitord aan de hand van schriftelijke 

en mondelinge evaluaties.  

Ondanks het feit dat studenten in de STEM aangeven dat de opleiding te doen is in de tijd 

die ervoor staat, is het aantal studenten dat langer dan twee jaar over de opleiding doet 

groot. Zo zijn bijvoorbeeld in 2007 91 studenten gestart, waarvan er 5 zijn gestopt en 

waarvan er nog 39 studeren.  
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Rendementen 

Studenten worden door de Politieacademie in staat gesteld de opleiding binnen twee jaar te 

behalen. Van studenten wordt verwacht dat zij de opleiding ten minste binnen vier jaar 

afronden. Uit de rendementscijfers blijkt dat een aantal studenten de opleiding niet binnen 

vier jaar heeft afgerond. Oorzaken daarvan liggen bijvoorbeeld in ziekte, privé-

omstandigheden, nieuwe functie, overplaatsing et cetera. Een aantal studenten kan in 

aanmerking komen voor een inhaalprogramma of een programma op maat. 

Uit de rendementscijfers maakt het panel op dat veel studenten de maximale tijd gebruiken 

om de opleiding af te ronden. Een deel van de studenten stroomt in met de niveaudrempel, 

zonder hbo-bachelordiploma. Tijdens de opleiding blijken deze studenten vertraging op te 

lopen op het niveau van denken, het vermogen abstract en vanuit meerdere perspectieven 

de werkelijkheid te benaderen (zie standaard 5).  

Een andere reden blijkt de leeftijd van de studenten te zijn, studenten zijn gemiddeld tussen 

de 40 en 55 jaar oud. Uit exitonderzoek blijkt dat studenten opmerkelijk veel te maken 

hebben met uitval door ziekte en privé omstandigheden zoals scheidingen en sterfgevallen.  

 

Om de rendementen te verbeteren zijn de afgelopen jaren een aantal maatregelen genomen, 

waarvan de komende jaren de resultaten te zien zullen zijn. Enkele voorbeelden zijn: het 

aanstellen van de leergangmanager (maart 2009), het voeren van intakegesprekken, het 

instellen van een politiedecaan die de studentgroep volgt en verbinding met het werkveld legt 

en het opzetten van gestructureerd overleg tussen de examinatoren en docenten in de vorm 

van intervisie.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat het programma studeerbaar is. De opleiding werkt hard aan het 

wegwerken van zaken die de studievoortgang voor de student belemmeren. Een aantal 

factoren die de studievoortgang belemmeren ligt buiten het bereik van de opleiding en is 

deels inherent aan de organisatie van de politie in Nederland en het volgen van een duale 

opleiding. Door het invoeren van intakegesprekken is voorafgaand aan de start van de 

opleiding helder wat van de student verwacht wordt. Het panel is positief over de 

maatregelen die de opleiding heeft getroffen om de rendementen verhogen. De uiteindelijke 

resultaten van de getroffen maatregelen moeten zich de komende tijd bewijzen.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Standaard 7  Duur 

 

De opleiding voldoet aan wettelijke eisen met betrekking tot de omvang en de duur van het 

programma. 

 

Bevindingen 

De masteropleiding bestaat uit 60 EC, een algemeen deel van 30 EC en de afstudeerrichting 

van 30 EC.  
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In de kritische reflectie heeft de opleiding een overzicht van de kernopgaven gepresenteerd 

inclusief de uitsplitsing van het aantal credits per kernopgave. Het panel stelt vast dat de 

opleiding aan de wettelijke eis van 60 EC voldoet. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande bevindingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Personeel 
 

 

Standaard 8  Personeelsbeleid 

 

De opleiding beschikt over een doeltreffend personeelsbeleid 

 

Bevindingen 

Het personeelsbeleid van de Politieacademie is vastgelegd in het Jaarplan 2011 van de 

School voor Politieleiderschap. Binnen de Politieacademie bestaan drie docentprofielen (A, 

B, C). Een docent A moet binnen een bestaand programma de juiste werkvormen kunnen 

kiezen, een docent B moet binnen een gesteld curriculum onderwijsprogramma’s kunnen 

ontwikkelen en een docent C moet een curriculum of leergang kunnen ontwikkelen op basis 

van gestelde onderwijskundige kaders. Voor de opleiding geldt dat zij alleen werken met 

docenten C.  

 

Voor elke medewerker is een functieprofiel opgesteld, waarin werkzaamheden 

(kernactiviteiten), competenties (kennis, vaardigheden, motivatie en persoonskenmerken) en 

te behalen resultaten beschreven zijn. Elk functieprofiel bestaat uit drie onderdelen: een 

activiteitenprofiel, een competentieprofiel en een prestatieprofiel.  

 

Functionerings- en beoordelingsbeleid 

Elke medewerker heeft ten minste een maal per jaar een gesprek over zijn of haar 

functioneren, conform de reglementen in het Besluit Algemene Rechtspositie Politie (Barp). 

Daarnaast komt de ontwikkeling van de medewerker ten minste eens per drie jaar aan de 

orde.  

In het Jaarplan is beschreven wat de ontwikkelingen voor het team als geheel zijn, zoals het 

gebruik van ICT in het onderwijs, toetsing en multicultureel vakmanschap. Individuele 

scholingsafspraken worden in de functioneringsgesprekken besproken. Jaarlijks wordt 2% 

van de loonsom gereserveerd voor professionalisering, blijkt uit het Jaarplan 2011.  

Docenten melden in het gesprek met het panel dat zij voldoende mogelijkheden krijgen om 

te professionaliseren, zowel collectief als individueel. Zij geven daarbij aan dat het volgen 

van cursussen of stagelopen in een korps vooral op eigen initiatief plaatsvindt. 
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De tevredenheid van medewerkers wordt binnen de Politieacademie gemeten via het 

medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO). Het laatste MTO dateert van 2008. De 

volgende meting is in mei 2011 afgenomen, zo meldt de opleiding in een reactie op het 

conceptrapport.  

 

Het panel heeft in de Jaarplannen van de opleiding een onderdeel over de lectoraten gemist. 

Het panel is van oordeel dat de koppeling tussen het lectoraat en de opleiding vergroot kan 

worden (zie standaard 2). Daaraan gekoppeld wil het panel aan de opleiding meegeven dat 

docenten meer zouden kunnen publiceren in de politievakbladen.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding beschikt over een adequaat personeelsbeleid. 

Medewerkers hebben elk jaar een functioneringsgesprek en worden daarnaast via het MTO 

naar hun mening gevraagd. De opleiding reserveert voldoende tijd en middelen voor de 

collectieve professionalisering van docenten. Daarnaast professionaliseren docenten 

individueel vooral op eigen initiatief. Zij krijgen daar naar eigen zeggen voldoende ruimte en 

mogelijkheden voor. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Standaard 9  Kwaliteit van het personeel 

 

Het personeel is gekwalificeerd voor de inhoudelijke, onderwijskundige en organisatorische 

realisatie van het programma. 

 

Bevindingen 

In het Jaarplan School voor Politieleiderschap, 2010 is opgenomen dat alle vaste docenten 

ten minste beschikken over: een hbo-bachelordiploma of wo-diploma, een Pedagogisch 

Didactische Aantekening (PDA), autoriteit op het vakgebied en bereid moeten zijn 

praktijkstages te volgen. Het volgen van praktijkstages is sinds 2011 een verplicht onderdeel 

voor alle vaste docenten van de Politieacademie, zo blijkt uit het visiedocument Burgers 

eisen beter blauw. Het panel vindt dit een positieve ontwikkeling.  

 

Achtergrond docenten 

Het panel heeft de cv’s bestudeerd en stelt vast dat bij de opleiding veertien docenten 

werkzaam zijn die een aanstelling hebben bij de Politieacademie. Van deze veertien 

docenten hebben tien een academische achtergrond, waarvan er twee zijn gepromoveerd. 

Van de veertien docenten komen er vier uit de oorspronkelijke politiepraktijk. Naast deze 

vaste docenten zet de opleiding gastdocenten en gastsprekers in. Het panel is positief over 

de kwaliteit van de docenten die de opleiding inzet.  

 

Gastdocenten en gastsprekers 

In de kernopgavebeschrijvingen is opgenomen welke docenten bij een kernopgave zijn 

ingezet. Het panel vindt het positief dat bij elke kernopgave gastdocenten en/of gastsprekers 
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betrokken zijn. Bij acht van de veertien kernopgaven zijn zowel gastdocenten als 

gastsprekers betrokken. Bij alle veertien kernopgaven is ten minste een vaste docent van de 

Politieacademie betrokken.  

De gastdocenten en gastsprekers zijn over het algemeen afkomstig uit de relevante 

beroepspraktijk, maar kunnen ook werkzaam zijn buiten de politie. Zo zijn bijvoorbeeld een 

secretaris veiligheidsregio, bestuurders en ambtenaren openbare orde en veiligheid ingezet 

als gastdocent/spreker.  

 

Relatie met de beroepspraktijk 

Docenten die afkomstig zijn uit de beroepspraktijk houden actuele ontwikkelingen bij door 

bijvoorbeeld het uitvoeren van praktijkstages, het bijhouden van vakliteratuur en participatie 

in werkgroepen. De docenten met een (reguliere) opleiding op hbo- of academisch niveau 

leggen daarnaast de verbinding met de beroepspraktijk door participatie in kenniskringen, 

onderzoeken voor de beroepspraktijk, advisering aan de beroepspraktijk en het afleggen van 

werkbezoeken.  

Docenten bevestigen in het gesprek met het panel dat zij voldoende mogelijkheden van de 

opleiding krijgen om bovenstaande activiteiten uit te voeren. Docenten blijven daarnaast op 

de hoogte van actuele ontwikkelingen in de beroepspraktijk door de inbreng van de 

studenten bij de contactmomenten.  

 

Didactische vaardigheden 

Uit bestudering van de cv’s van de docenten blijkt dat 64 procent van de docenten een 

pedagogisch didactische aantekening heeft. De opleiding wordt daarnaast ondersteund door 

een onderwijskundige. Het panel vindt het, mede gezien de doelstelling van de 

Politieacademie dat elke vaste docent een PDA moet hebben, van belang dat de docenten 

die (nog) geen PDA hebben, die alsnog behalen.  

 

Begeleiding op de werkplek 

Naast de docenten speelt de begeleider op de werkplek (lijnchef) een belangrijke rol in de 

opleiding van de student. De lijnchef moet ten minste over de eindkwalificaties van de 

opleiding beschikken. In de meeste gevallen heeft de lijnchef de voorloper van deze 

opleiding gevolgd en een aantal jaar ervaring met het leidinggeven op tactisch of strategisch 

niveau. Tijdens de startdag aan het begin van de opleiding wordt de lijnchef geïnformeerd 

over zijn rol gedurende de opleiding (bij de nieuwe opzet gebeurt dit al in de intake).  

 

Evaluatie 

Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij zeer tevreden zijn met de kwaliteit 

van de docenten. Met name de actuele kennis van docenten noemen studenten als positief 

punt. Daarnaast zijn studenten positief over de didactische vaardigheden van de docenten. 

De resultaten van de STEM 2010 tonen hetzelfde positieve beeld ten aanzien van de 

kwaliteit van de docenten.  

 

Overwegingen 

Het panel is van oordeel dat de opleiding er uitermate goed in slaagt docenten in te zetten 

die de verbinding tussen de opleiding en de beroepspraktijk leggen. Docenten krijgen van de 

opleiding mogelijkheden om stage te lopen in de praktijk en sinds 2011 is een praktijkstage 
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zelfs verplicht. Docenten houden hun actuele vakkennis bij door onder andere het lezen van 

vakliteratuur, deelname aan de kenniskring en advisering aan de beroepspraktijk.  

Het panel vindt het positief dat bij elke kernopgave een ‘mix’ van docenten wordt ingezet. Bij 

elke kernopgave is ten minste één vaste docent betrokken, aangevuld met gastdocenten en 

gastsprekers. Hoewel de studenten positief zijn over de didactische vaardigheden van de 

docenten, wil het panel de opmerking plaatsen dat (nog) niet alle vaste docenten over een 

PDA beschikken terwijl de opleiding dat wel in het Jaarplan presenteert.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende.  

 

 

Standaard 10 Kwantiteit van het personeel 

 

De omvang van het personeel is toereikend voor de realisatie van het programma. 

 

Bevindingen 

Samenstelling onderwijsteam 

Het onderwijsteam dat de opleiding verzorgt bestaat uit veertien docenten en bedraagt 13,5 

fte, exclusief ondersteuning. Docenten verzorgen, naast hun taken bij de masteropleiding, 

tevens onderwijs in de operationele leergang en in de strategische leergang. Er zijn vijf 

docenten tevens leerprocesbegeleider.  

Het docententeam wordt aangestuurd door de leergangmanager en wordt ondersteund door 

onder andere een onderwijskundige, een toetskundige, een beleidsmedewerker, een 

studieadviseur en administratieve medewerkers. Het ondersteunende personeel beslaat 2,2 

fte specifiek voor de opleiding en 5 fte voor de School voor Politieleiderschap als geheel. 

 

Staf-studentratio 

De staf-studentratio bedraagt 1 op 17,2 (309 studenten op 18 man personeel).  

De maximale klasgrootte is vastgesteld op achttien studenten, zo is vermeld in de kritische 

reflectie. Uit het gesprek met studenten blijkt dat het kan voorkomen dat zij met meer dan 

achttien studenten in een klas voor een bepaalde kernopgave zitten. De klas start als vaste 

groep, maar het aantal studenten kan fluctueren per kernopgave. Studenten geven aan dat 

zij dit niet wenselijk vinden omdat er te weinig interactie kan plaatsvinden als de groep uit 

meer dan achttien personen bestaat.  

 

Bereikbaarheid docenten 

Studenten zijn uitermate positief over de bereikbaarheid van de docenten, zo blijkt uit het 

gesprek met het panel. Zij kunnen met vragen bij docenten terecht in de lessen en 

daarbuiten ook per telefoon of e-mail. 

 

Werkdruk 

Docenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij de werkdruk hoog vinden, maar dat 

de dynamische werkomgeving veel vergoedt. Zij vinden dat ze voldoende tijd hebben om het 

onderwijs uit te voeren, maar zouden graag meer tijd hebben om extra werkzaamheden uit te 

kunnen voeren, zoals onderzoek doen of in projecten meedraaien.  
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Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding voldoende docenten inzet om de opleiding te verzorgen. 

Docenten zijn goed bereikbaar voor studenten. De docenten ervaren werkdruk, maar vinden 

tegelijk dat ze in een dynamische werkomgeving werken. Een punt van aandacht is de 

groepsgrootte bij enkele kernopgaven.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende.  

 

 

Voorzieningen 
 

 

Standaard 11 Materiële voorzieningen  

 

De huisvesting en de materiële voorzieningen zijn toereikend voor de realisatie van het 

programma. 

 

Bevindingen 

Apeldoorn en Warnsveld 

De opleiding vindt grotendeels plaats op locatie Huis ’t Velde in Warnsveld, daarnaast is er 

de Concernlocatie in Apeldoorn. In Warnsveld vindt tevens de leergang Strategisch 

leidinggeven plaats, er worden verschillende landelijke Management 

Developmentprogramma’s verzorgd en de Raad van Korpschefs vergadert op deze locatie.  

De concernlocatie in Apeldoorn is sinds kort het onderwijshart van de politie, voorheen 

waren er verschillende kleine locaties die inmiddels gesloten zijn. De opleiding werd 

voorheen verzorgd op de locatie Kleiberg in Apeldoorn en is vervolgens naar Warnsveld en 

de Concernlocatie verplaatst.  

 

De standplaats van docenten is de Concernlocatie in Apeldoorn. Zij kunnen tevens werken 

op flexplekken op de locatie Warnsveld of thuis.  

Het panel is rondgeleid op de locatie in Apeldoorn en heeft daar de voorzieningen bekeken. 

Het gebouw is modern, vernieuwend ingericht en van alle gemakken voorzien. Docenten 

werken op flexplekken in de docentenwerkruimtes. Voor studenten zijn er voldoende 

computerwerkplekken in het open leercentrum en voorzieningen zoals de mediatheek, 

overlegruimtes en restauratieve voorzieningen.  

 

Het panel heeft tevens de locatie Warnsveld bezocht. Het panel is positief over deze rustige 

locatie. Studenten kunnen in alle rust overleggen, netwerken en reflecteren. Het panel vindt 

dat de locatie uitstekend past bij het geboden tactische leiderschapsonderwijs en het duale 

karakter (twee aaneengesloten dagen in twee weken). Indien nodig kunnen studenten 

overnachten in Warnsveld. Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij positief 

zijn over de locatie. Ze waarderen de rust en de mogelijkheden die de locatie biedt om te 

reflecteren en te overleggen. Studenten kunnen via het netwerk bij digitale bronnen en zij 

kunnen literatuur bestellen bij de mediatheek op de Concernlocatie.  
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Mediatheek 

De mediatheek is gevestigd op de Concernlocatie. De collectie bestaat uit boeken, 

rapporten, tijdschriften, beeldmateriaal en digitale bronnen. De collectie komt tot stand in 

overleg tussen decanen, docenten en mediathecarissen. Het aanbod van de mediatheek is 

in een catalogus opgenomen. Naast de eigen catalogus maakt de Politieacademie gebruik 

van externe bronnen, zoals de International security & counter terrorism reference center, 

Psychinfo en universiteitsbibliotheken. Via Picarta kunnen de catalogi van de 

universiteitsbibliotheken worden geraadpleegd en via interbibliothecair leenverkeer kunnen 

publicaties geleend worden.  

Medewerkers en studenten kunnen zich abonneren op de wekelijkse attenderingsservice 

waarbij een keuze gemaakt kan worden over welke onderwerpen men informatie wil 

ontvangen. 

 

Digitale voorzieningen 

De opleiding maakt gebruik van de digitale leeromgeving Blackboard, zowel voor 

communicatiedoeleinden als voor informatievoorziening. Zo is het onderwijsmateriaal op 

Blackboard te vinden. Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij Blackboard 

toereikend vinden. Niet iedereen maakt er evenveel gebruik van, maar als studenten iets 

nodig hebben, kunnen zij het op Blackboard vinden.  

 

Evaluatie 

Uit evaluatieresultaten van de STEM en LOEP blijkt dat studenten tevreden zijn met de 

voorzieningen die de opleiding biedt. De scores liggen tussen de 3,2 en 4,3 op een 

vijfpuntsschaal. Blackboard scoort iets lager met 2,9. 

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding over de voorzieningen beschikt die nodig zijn om de 

opleiding te verzorgen. Er is voorzien in een mediatheek en er zijn voldoende digitale 

voorzieningen, zoals Blackboard en digitale catalogi. Zowel de locatie in Apeldoorn als de 

locatie in Warnsveld zijn toereikend voor de realisatie van het programma. Het panel is met 

name positief over de locatie in Warnsveld. Studenten kunnen in alle rust studeren, 

netwerken en reflecteren. Zij verblijven twee aaneengesloten dagen in de twee weken op 

deze locatie. Er zijn voldoende faciliteiten om te overnachten. De locatie past uitstekend bij 

de uitgangspunten van de tactisch leidinggevende opleiding. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel goed.  
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Standaard 12 Studiebegeleiding  

 

De studiebegeleiding en de informatievoorziening aan studenten bevorderen de 

studievoortgang en sluiten aan bij de behoefte van studenten. 

 

Bevindingen 

Studiebegeleiding 

De leerprocesbegeleiding is gericht op integrale leiderschapsontwikkeling met de 

kerncompetenties als uitgangspunt. De leerdoelen van de student, de studievoortgang en de 

ontwikkeling van het zelfsturend leren zijn daarbij de rode draad. De belangrijkste 

uitgangspunten zijn: de docenten van de eerste kernopgave (Effectief leidinggeven) zijn 

tevens leerprocesbegeleider, de leerprocesbegeleiding vindt plaats gedurende de gehele 

opleiding, de leerprocesbegeleiding is voor elke student verplicht en de student werkt 

gedurende de opleiding aan een ontwikkelingsportfolio. In het portfolio zijn verschillende 

documenten opgenomen, zoals de leerwerkovereenkomst, de leerdoelen, reflectieverslagen, 

leerprocesverslagen en gespreksverslagen.  

Het panel vindt het positief dat de begeleiding van de student deels gekoppeld is aan de 

inhoudelijke voortgang van de student op het gebied van zijn leidinggevende competenties. 

De studiebegeleiding heeft daarmee een integraal karakter.  

 

Leerprocesbegeleider 

Vanuit de opleiding is de leerprocesbegeleider het eerste aanspreekpunt voor ondersteuning 

en persoonlijke begeleiding. De leerprocesbegeleider heeft een informerende, adviserende 

en beoordelende rol omtrent de studievoortgang, de organisatie en realisatie van de 

individuele leerroute. De leerprocesbegeleider helpt de student bij het formuleren van 

leerdoelen en ontwikkelpunten. Hij coacht de student op het proces, niet op de inhoud. Voor 

inhoudelijke begeleiding bij de opleiding kunnen studenten bij de betreffende docent terecht.  

Gedurende de leergang vinden vijf structurele begeleidingsgesprekken plaats: drie in het 

eerste jaar en twee in het tweede jaar. De lijnchef is bij drie van de vijf gesprekken aanwezig.  

 

Lijnchef 

Vanuit het korps wordt de student begeleid door de lijnchef. De lijnchef is verantwoordelijk 

voor de organisatie van de werkomstandigheden in het korps en het scheppen van 

voorwaarden om effectief te kunnen studeren. Hij coacht de student in de praktijk en 

begeleidt de student in samenwerking met de vakdocenten en de leerprocesbegeleider. De 

lijnchef wordt voorafgaand aan de opleiding door de Politieacademie geïnformeerd en tijdens 

de opleiding door de student en de leerprocesbegeleider. Studenten geven in het gesprek 

met het panel aan dat de begeleiding van de lijnchef wisselt per korps. Studenten melden 

met name dat de beschikbare tijd van de lijnchef een verbeterpunt is. Het panel is positief 

over de nieuwe aanpak van de intakegesprekken waar dit punt onderdeel van gesprek is en 

waar wederzijdse verwachtingen worden uitgesproken.  

 

Informatievoorziening 

Informatievoorziening aan studenten vindt plaats door het gebruik van Blackboard. 

Studenten worden geïnformeerd over wijzigingen in het rooster via e-mail of telefoon. 

Inhoudelijke informatie over de kernopgaven kunnen studenten op Blackboard vinden. 
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Daarnaast informeert de opleiding de studenten via de leerprocesbegeleider over de 

studievoortgang. Sinds januari 2011 gebruikt de opleiding een nieuw systeem om de 

studievoortgang van studenten bij te houden.  

 

Evaluatie 

Evaluatieresultaten van STEM en LOEP laten zien dat studenten positief zijn over de 

begeleiding, zowel op het korps als op de opleiding. Studenten tonen zich in het gesprek met 

het panel tevreden met de begeleiding gedurende de opleiding. Ze geven het panel 

daarnaast mee dat de opleiding goed georganiseerd is en dat er weinig lesuitval is. 

Studenten worden voldoende geïnformeerd over hun studievoortgang.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding beschikt over een toereikend studiebegeleidingsysteem. 

Studenten worden door de leerprocesbegeleider begeleid op de opleiding en door de lijnchef 

op het korps. De studiebegeleiding heeft een integraal karakter door de koppeling met de 

competenties. Studenten zijn tevreden over de begeleiding zo melden zij het panel en 

hetzelfde blijkt uit verschillende evaluatieresultaten. De begeleiding op het korps is voor 

verbetering vatbaar, zo melden de studenten. Met name de beschikbare tijd van de lijnchef is 

als verbeterpunt genoemd.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Kwaliteitszorg 
 

 

Standaard 13 Evaluatie resultaten 

 

De opleiding wordt periodiek geëvalueerd, mede aan de hand van toetsbare streefdoelen. 

 

Bevindingen 

Wettelijk kader 

Vanwege het maatschappelijke belang van het politieonderwijs zijn er een aantal externe 

stakeholders waarbij de Politieacademie haar onderwijs moet verantwoorden. De 

Politieacademie moet zich wettelijk verantwoorden via jaarlijkse legitimatie van het 

onderwijsaanbod door de minister van Veiligheid en Justitie. Op voorstel van de POR stelt de 

minister jaarlijks voor 1 september per opleiding de beroepsprofielen, de 

competentiegerichte eindtermen, de examenverplichting, de studieduur en de studielast vast. 

Daarnaast legt de Politieacademie verantwoording af over de kwaliteit van het onderwijs via 

inspectietoezicht (Inspectie openbare Orde en Veiligheid) en volgt zij de INK-cyclus van 

Politie Nederland (wettelijke verplichting).  

 



© NQA – audit bestaande hbo-opleiding Executive Master of Tactical Policing van de Politieacademie 31/57 

Evaluatie-instrumenten 

De opleiding hanteert verschillende evaluatie-instrumenten om de kwaliteit van het onderwijs 

te meten. In de kritische reflectie heeft de opleiding een overzicht opgenomen van de 

verschillende evaluaties. Zo vinden evaluaties plaats na elke kernopgave, elke twee jaar 

vindt een studenttevredenheidsonderzoek en een medewerkerstevredenheidsonderzoek 

plaats, elke vier jaar vindt de INK-audit plaats en elke twee jaar is het Alumnionderzoek. 

Daarnaast wordt in opdracht van de POR onderzoek gedaan naar herijking van 

beroepsprofielen, diversiteit instroom en vindt een summatieve evaluatie plaats onder 

afgestudeerden en leidinggevenden.  

 

De evaluatie van kernopgaven (LOEP) is er op gericht om knelpunten te signaleren die op 

korte termijn verbeterd kunnen worden. In de evaluatie komen onderwerpen aan de orde als: 

inhoud van de kernopgave, leermiddelen, werkvormen en de proeve.  

De STEM is gericht op verbeterbeleid op de lange termijn en gaat in op zaken als: 

onderwijsinhoud, begeleiding in de opleiding en in het korps, voorzieningen en organisatie.  

 

Naast bovenstaande schriftelijke evaluaties vinden mondelinge evaluaties plaats met 

studenten aan het eind van het eerste en het tweede jaar. De leergangmanager voert deze 

gesprekken op basis van de uitkomsten van de schriftelijke evaluaties.  

 

Toetsbare streefdoelen 

De opleiding hanteert bij een evaluatie met een vijfpuntsschaal de norm van ten minste 3,0.  

In elk Jaarplan zijn activiteitenoverzichten opgenomen waaruit blijkt welke verbeteracties 

plaats gaan vinden. Bij deze verbeteracties zijn resultaten (norm) opgenomen. Daarnaast is 

in het Teamplan 2011 een aantal activiteiten opgenomen, waarbij aangegeven is wat het te 

bereiken doel is. Een voorbeeld is de pilot met voltijd variant, waarbij het te bereiken 

resultaat is omschreven als: de lopende voltijd wordt afgerond, bij korpsen wordt onderzocht 

of er behoefte is aan een voltijd variant en of er voldoende kandidaten zijn, de afgeronde 

pilot wordt geëvalueerd en aan de hand van de evaluatie aangepast, indien nodig worden 

docenten geprofessionaliseerd.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding haar onderwijs regelmatig en systematisch evalueert. 

Daartoe heeft zij een evaluatiesystematiek opgezet, waarbij op vastgestelde momenten 

evaluaties worden afgenomen. In Jaarplannen en Teamplannen zijn inhoudelijk toetsbare 

streefdoelen opgenomen. Daarnaast hanteert de opleiding de norm van ten minste een 

score van 3,0 op een vijfpuntsschaal.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 
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Standaard 14 Verbetermaatregelen 

 

De uitkomsten van deze evaluaties vormen de basis voor aantoonbare verbetermaatregelen 

die bijdragen aan realisatie van de streefdoelen. 

 

 

Bevindingen 

Verbeterbeleid en proces 

Het verbeterproces is op het niveau van de School voor Politieleiderschap georganiseerd. 

Het management bestaat uit het schoolhoofd en vier leergangmanagers. De 

leergangmanagers leveren naar aanleiding van de gehouden evaluaties verbeterplannen 

aan bij het schoolhoofd. In een gezamenlijk overleg per school overleggen de betreffende 

leergangmanagers en het schoolhoofd over de schoolbrede verbeterpunten. In het 

management worden de verbeterplannen op schoolniveau vastgesteld. Vervolgens dragen 

de leergangmanagers zorg voor de uitvoering van de verbeterplannen. De docenten die 

verantwoordelijk zijn voor een kernopgave zorgen voor de noodzakelijke aanpassingen.  

 

De leergangmanager bezoekt jaarlijks de klassen en evalueert mondeling met hen op basis 

van de schriftelijke evaluatieresultaten. Een aantal evaluatiegegevens zijn aanleiding voor 

directe verbeteracties, zoals klachten over het examen of conflicten. Overige 

evaluatiegegevens zijn input voor lange termijn ontwikkelingen.  

 

Elke kernopgave wordt jaarlijks geëvalueerd in het kernopgavejaaroverleg door de 

leergangmanager, de kernopgavetrekker (docent) en de onderwijskundige. In het overleg 

wordt teruggekeken op de kernopgave, met behulp van LOEP-resultaten, en worden 

afspraken gemaakt ten aanzien van ontwikkelingen/verbeteringen. De gesprekken vinden elk 

jaar voor september plaats, omdat de begroting, het Jaarplan en eventuele POR-wijzigingen 

elk jaar in oktober aangeleverd moeten worden.  

 

Het panel heeft verschillende verbeterplannen ingezien en stelt vast dat de opleiding in staat 

is haar onderwijs systematisch te verbeteren. In de Jaarplannen zijn verbeteracties 

opgenomen en daarbij is aangegeven wie wat wanneer doet.  

 

Verbeteringen ten opzichte van de vorige visitatie 

De opleiding heeft de resultaten van verschillende ‘toetsmomenten’ naast elkaar gelegd en 

daar generieke verbeterpunten uitgehaald. Onderstaande verbeteracties zijn gebaseerd op 

de visitatie in 2005, STEM, LOEP, evaluatie politieonderwijs 2006, IOOV en de INK-audit. 

Enkele voorbeelden zijn: 

- aansluiting van praktijk op onderwijs (betere afstemming met lijnchef, inzet van 

politiedecaan, inbedden proeven in de praktijk); 

- aansluiting onderwijs op de doelgroep (invoer leerlijn onderzoek, invoer 

intakeprocedure, versterking leerlijn leiderschap, instellen werkveldadviescommissie, 

aanbieden applicatietraject onderzoeksaardigheden); 

- informatievoorziening en voorlichting (nieuwe website met beter geordende informatie, 

actualisatie en uitbreiding informatie over de opleiding op de website, ontwikkelen 

nieuwe studiewijzer). 
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Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding systematisch aan verbeteringen in het onderwijs werkt. 

Op basis van verschillende evaluaties vormen zich generieke verbeterpunten op het niveau 

van de school en specifieke verbeterpunten voor de kernopgaven en de opleiding. De 

opleiding volgt een heldere procedure bij het verbeteren van het onderwijs. De verschillende 

verantwoordelijkheden zijn duidelijk vastgelegd.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 

 

 

Standaard 15 Betrokkenheid bij kwaliteitszorg 

 

Bij de interne kwaliteitszorg zijn de opleidings- en examencommissie, medewerkers, 

studenten, alumni en het afnemend beroepenveld van de opleiding actief betrokken. 

 

Bevindingen 

Studenten 

Studenten zijn bij de kwaliteitszorg van de opleiding betrokken via de LOEP en de STEM. 

Daarnaast heeft elke groep een klassenvertegenwoordiger, die als spreekbuis fungeert 

tussen de studenten en de Politieacademie. De resultaten van evaluaties worden op 

Blackboard geplaatst en komen terug in de evaluatiegesprekken met de leergangmanager. 

Studenten geven in het gesprek met het panel aan dat zij weinig geïnformeerd worden over 

de resultaten van evaluaties en de verbeteracties die ingezet gaan worden.  

 

Medewerkers 

De Politieacademie neemt elke twee/drie jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek af, 

waarbij alle medewerkers hun mening kunnen geven over de leidinggevende, 

arbeidsvoorwaarden, personeelsbeleid en medezeggenschap. Het volgende onderzoek is 

gepland voor 2011.  

 

Alumni 

Alumni worden bij de kwaliteitszorg van de opleiding betrokken door afname van het 

alumnionderzoek. Het onderzoek is inmiddels drie maal afgenomen (2008 (pilot), 2009 en 

2010). Daarnaast worden afgestudeerden regelmatig gevraagd om zitting te nemen in 

ontwikkelgroepen of om mee te denken in ontwikkelingen binnen de opleiding. De opleiding 

organiseert regelmatig seminars en bijeenkomsten voor afgestudeerden en andere 

politiefunctionarissen.  

 

Afnemend beroepenveld 

Het beroepenveld is bij de opleiding betrokken door verschillende raden en commissies, 

zoals de werkveldcommissie, de politiekundige valideringscommissie, ontwikkelgroepen per 

kernopgave en de POR. De werkveldcommissie bestaat uit een representatieve groep 

beroepsbeoefenaars uit de praktijk van de politieorganisatie en relevante derden.  
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Daarnaast participeert het opleidingsmanagement in verschillende politiegremia, zoals de 

Raad van korpschefs, de Boards en de Strategische Beleidsgroepen. Zij schuift daar aan 

waar strategische onderwijsaangelegenheden worden besproken.  

 

Examencommissie 

Momenteel wordt gewerkt met één examencommissie voor de gehele Politieacademie. In 

2013 wordt besloten of het werken met één commissie voldoet.  

De examencommissie speelt een belangrijke rol bij de samenhang van de examinering en de 

borging van onafhankelijkheid van examinering. De onafhankelijkheid in beoordeling is onder 

andere geborgd doordat een docent of begeleider nooit als enige een eindbeoordeling over 

een student geeft. De examencommissie geeft het examenbeleid vorm en is betrokken bij 

het eindoordeel over de bekwaamheid van de student. Daarnaast zorgt de 

examencommissie er voor dat het niveau van de examinering door externen is gevalideerd, 

zo worden externe deskundigen vanuit het reguliere onderwijs en de beroepspraktijk ingezet 

bij de eindbeoordeling van de student.  

 

Overige commissies 

Naast hiervoor genoemde stakeholders zijn bij de kwaliteit van de opleiding verschillende 

commissies betrokken, zoals de Politiekundige Valideringscommissie. Deze commissie 

beoordeelt de relevantie, de actualiteit, het niveau en de haalbaarheid van het examen en 

leeropdrachten in de praktijk. Daarnaast zet de opleiding de onderwijskundige 

valideringscommissie in. Deze commissie bewaakt de uitgangspunten van het 

Inrichtingskader in het examen, de leeropdrachten en de leeractiviteiten. Tevens bewaakt de 

commissie de samenhang tussen de eindcompetenties en de examen- en leeropdrachten.  

Deze commissies bestaan uit externe onderwijskundigen, vakinhoudelijke experts uit de 

beroepspraktijk en experts namens de Politieacademie.  

 

Overwegingen 

Het panel stelt vast dat de opleiding studenten, medewerkers, afgestudeerden en 

vertegenwoordigers van het werkveld bij de opleiding betrekt. Daarnaast betrekt de opleiding 

verschillende commissies bij het onderwijs. Het panel vindt dat er veel commissies zijn die 

zich, elk op een ander vlak, bezighouden met de opleiding. De terugkoppeling van resultaten 

van de evaluaties kan beter, met name naar studenten.  

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 
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Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 

 

 

Standaard 16 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 

 

De opleiding beschikt over een adequaat systeem van toetsing en toont aan dat de beoogde 

eindkwalificaties worden gerealiseerd.  

 

Bevindingen 

Beleid 

Het toetsbeleid van de opleiding is gebaseerd op het visiedocument van het College van 

Bestuur van de Politieacademie Burgers eisen beter blauw, 2009. De belangrijkste 

uitgangspunten zijn: aansluiting met de beroepspraktijk, integrale toetsing van competenties, 

variatie in examenopdrachten, kostendekkend en planbare examinering.  

 

Situatieschets 

Sinds de invoering van het competentiegerichte politieonderwijs in 2002 kende de 

Politieacademie een stelsel waarin elke kernopgave in het onderwijs werd afgesloten met 

een aparte proeve van bekwaamheid. Het voldoende afsluiten van alle kernopgaven gaf 

recht op het diploma. De beoordeling vond nagenoeg onafhankelijk van het onderwijs plaats. 

De samenstelling, het valideren van examenopdrachten en de uitvoering van de examens 

was buiten de school belegd, met veel inbreng van externe deskundigheid.  

In verschillende evaluaties is geconstateerd dat deze aanpak een aantal tekortkomingen 

kende: examinering was duur, er waren te veel functionarissen die onafhankelijk van elkaar 

een oordeel hadden over de studievoortgang van studenten en de afstand tussen de 

onderwijsinhoud en examinering was te groot.  

Op basis van deze constateringen en het visiedocument Burgers eisen beter blauw is met 

ingang van september 2010 een nieuwe systematiek ingevoerd. De grootste wijziging is dat 

er een integrale proeve van bekwaamheid is ingevoerd, die de opleiding als geheel beslaat. 

Deze proeve bestaat uit drie onderdelen:  

- Een of meerdere portfolio-opdrachten per kernopgave, die door het docententeam of 

door het korps worden getoetst. Het met een voldoende afsluiten van alle portfolio-

opdrachten is voorwaardelijk om te kunnen deelnemen aan de simulatie en het 

eindgesprek voor het afstudeeronderzoek. 

- Een afsluitende simulatie, die door externe examinatoren wordt getoetst. 

- Een afstudeeropdracht in de vorm van een praktijkonderzoek, dat door een 

onafhankelijke externe expert en een docent wordt beoordeeld.  

 

Studenten die tot medio 2010 zijn gestart met de opleiding volgen het oude systeem, waarbij 

elke kernopgave afzonderlijk wordt getoetst. Studenten die na september 2010 zijn gestart 

met de opleiding krijgen te maken met de nieuwe systematiek. Er is nog geen cohort 

studenten klaar dat is geëxamineerd met de nieuwe opzet.  
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Borging 

De opleiding heeft in een overzicht weergegeven welke competenties in welke 

examenopdracht getoetst worden. Uit bestudering van het overzicht blijkt dat alle 

competenties door middel van toetsing zijn afgedekt.  

 

Ontwikkeling van examenopdrachten 

In opdracht van de leergangmanager stelt de kerndocent een ontwikkelgroep samen, waarin 

vakinhoudelijke expertise en het werkveld is vertegenwoordigd. De ontwikkelgroep kan 

ondersteund worden door de onderwijskundige of toetsdeskundige. Bij het ontwikkelen 

maakt de ontwikkelgroep gebruik van het Handboek examinering, 2010. In het handboek zijn 

heldere eisen voor het opstellen van examenopdrachten opgenomen, zo stelt het panel vast. 

Voordat de examenopdracht opgeleverd wordt, vindt een interne validering plaats door de 

kwaliteitscommissie (Staf Onderwijs). De examenopdracht wordt beoordeeld op de volgende 

criteria: transparantie/openheid, cognitieve complexiteit, authenticiteit, eerlijkheid en gebruik 

van het format.  

 

Examinatoren 

De ontwikkelgroep bepaalt bij de ontwikkeling van de examenopdracht wie de beoordeling 

zal gaan uitvoeren. Dat kunnen externe examinatoren zijn, docent-beoordelaars en/of korps-

beoordelaars.  

Voordat een examinator wordt ingezet, volgt hij eerst een training van twee dagen. 

Vervolgens loopt de kandidaat-examinator minimaal twee dagen stage bij een ervaren 

collega. Na enkele weken volgt een kwaliteitscontrole en daarna certificering.  

 

Realisatie van de beoogde eindkwalificaties 

Het panel heeft van tien studenten werkstukken bestudeerd die in het oude systeem vallen. 

Daarnaast heeft het panel een werkstuk bestudeerd van een student uit de voltijdpilot met de 

nieuwe toetssystematiek. Het panel heeft werkstukken van vier studenten vooraf ontvangen 

(selectie door de opleiding) en heeft werkstukken van zes studenten tijdens de visitatie 

bestudeerd (door het panel geselecteerd).  

Het panel is enthousiast over de onderwerpen die studenten kiezen in de 

examenopdrachten. Het zijn actuele en zeer relevante onderwerpen voor de beroepspraktijk. 

De literatuur die studenten gebruiken is actueel en van voldoende niveau. Het panel merkt 

op dat de examenopdrachten van wisselende kwaliteit zijn. Over een enkele afzonderlijke 

opdracht die met een voldoende is beoordeeld, had het panel twijfel. In het complete dossier 

van de student stelt het panel wel vast dat de student aan de vereiste competenties voldoet. 

Het panel heeft een aantal opmerkingen over de onderzoeksvaardigheden van studenten 

reeds bij standaard 2 behandeld.  

Het panel merkt op dat de geschreven feedback verbeterd kan worden. Het is het panel 

opgevallen dat alleen onvoldoendes worden onderbouwd op het beoordelingsformulier. Het 

panel pleit er voor ook te onderbouwen waarom een student een voldoende behaald. Uit de 

gesprekken blijkt dat de feedback veelal mondeling gegeven wordt. Het was daardoor voor 

het panel niet altijd te herleiden waarom een student een bepaald onderdeel wel of niet 

behaald had. Studenten geven aan dat de beoordeling voor hen wel helder en duidelijk is. Bij 

vragen kunnen zij terecht bij de docent.  
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Het panel heeft gesproken met afgestudeerden en vertegenwoordigers van het werkveld. Uit 

het gesprek blijkt dat afgestudeerden het goed doen in de beroepspraktijk. Ze geven aan dat 

ze in staat zijn op een hoger abstractieniveau te denken en een grote persoonlijke 

ontwikkeling hebben doorgemaakt tijdens de opleiding.  

Het panel is positief over de vernieuwingen die reeds zijn ingezet en baseert zich daarbij op 

de eerste uitkomsten van de pilot, waarbij de integrale toetsing plaatsvond. ‘Een schot in de 

roos’, aldus het panel. Het panel vertrouwt erop dat de opleiding de ingezette vernieuwingen 

doorvoert en dat de beoordeling daarmee transparanter wordt.  

 

Evaluatie 

Uit evaluatiegegevens en het gesprek met het panel blijkt dat studenten positief zijn over de 

toetsing in de opleiding. Het is voor hen helder waarop beoordeeld wordt, de resultaten 

worden tijdig bekend gemaakt, de uitvoering van examinering is onafhankelijk en zorgvuldig 

en de feedback is nuttig voor het leerproces.  

 

Overwegingen 

Het panel is onder de indruk van de wijze waarop de opleiding de processen rond toetsing 

heeft ingericht. Verantwoordelijkheden en taken zijn helder beschreven. De examenopdracht 

wordt door verschillende functionarissen ontwikkeld en vervolgens vooraf gecontroleerd door 

de kwaliteitscommissie. Daarnaast hanteert de opleiding de nodige borgingsmechanismen 

bij het inzetten van examinatoren. Het panel vindt het positief dat de ontwikkelgroep bepaalt 

wie de toets het beste kan beoordelen. De koppeling tussen de toetsing en het onderwijs is 

daarmee optimaal benut. Daarnaast is het panel positief over de wijze waarop examinatoren 

worden opgeleid. Zij gaan pas zelf examineren als zij een training hebben gevolgd, hebben 

meegelopen met een ervaren collega en gecertificeerd zijn.  

De dossiers van studenten die het panel heeft bestudeerd getuigen van voldoende hbo-

masterniveau. Het panel heeft wel een opmerking over de feedback op de 

examenopdrachten. De feedback kan volgens het panel beter vastgelegd worden en 

daarmee transparanter worden. De onderwerpen die studenten kiezen zijn relevant en 

actueel. 

Het panel is positief over de nieuwe aanpak die de opleiding heeft ontwikkeld. Het panel 

vertrouwt erop dat de opleiding de ingezette vernieuwingen doorvoert en dat de beoordeling 

daarmee transparanter wordt. 

 

Conclusie 

Het panel komt op basis van bovenstaande overwegingen tot het oordeel voldoende. 
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3 Eindoordeel over de opleiding 

 

 

Oordelen op de standaarden 

 

Het visitatiepanel komt tot de volgende oordelen op de standaarden: 

 

Standaard Oordeel 

Standaard 1 Beoogde eindkwalificaties Voldoende 

Standaard 2 Oriëntatie van het programma 

Standaard 3 Inhoud van het programma 

Standaard 4 Vormgeving van het programma 

Standaard 5 Instroom 

Onvoldoende 

Voldoende 

Goed 

Voldoende 

Standaard 6 Studeerbaarheid 

Standaard 7 Duur 

Standaard 8 Personeelsbeleid 

Standaard 9 Kwaliteit van het personeel 

Standaard 10 Kwantiteit van het personeel 

Standaard 11 Materiële voorzieningen 

Standaard 12 Studiebegeleiding 

Standaard 13 Evaluatie resultaten 

Standaard 14 Verbetermaatregelen 

Standaard 15 Betrokkenheid bij kwaliteitszorg 

Standaard 16 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Goed 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

Voldoende 

 

 

Overwegingen  

Het panel stelt vast dat de opleiding aan de vereiste basiskwaliteit voldoet. Daarbij vallen een 

aantal punten in positieve zin op. Studenten zijn zeer tevreden met de begeleiding die zij van 

de opleiding en het korps krijgen. Daarnaast vinden studenten de organisatie van de 

opleiding goed. Het panel is onder de indruk van de locatie waar de opleiding verzorgd 

wordt: die past uitstekend bij de uitgangspunten van de opleiding, waarbij reflectie op het 

eigen handelen een grote rol speelt. Studenten zijn twee aaneengesloten dagen op de 

opleiding, wat volgens het panel goed past bij de doelgroep. Zowel het panel als de 

studenten zijn positief over de kwaliteit van de docenten. De inhoud van de opleiding sluit 

goed aan op de doelstellingen.  

Het panel is ook een aantal verbeterpunten opgevallen. Zo moet het onderwijs in het 

aanleren van (praktijkgerichte) onderzoeksvaardigheden verbeterd worden (standaard 2).  

De vernieuwde intake vindt het panel een positief punt, maar de opleiding zou de 

onderzoeksvaardigheden in de niveaudrempel mee kunnen nemen. De verbinding met het 

lectoraat kan tevens verstevigd worden.  

Het panel heeft 15 standaarden ten minste met ‘voldoende’ beoordeeld en standaard 2 als 

‘onvoldoende’ beoordeeld. De voornaamste reden daarvoor zijn de onderzoeksvaardigheden 

in de opleiding. De opleiding heeft al een flinke stap genomen in het verbeteren van de 

onderzoeksvaardigheden, het panel heeft daar ook enkele producten van gezien. Het panel 

komt daardoor op het totaaloordeel voldoende. De opleiding heeft zelf goed in de gaten waar 

verbeterpunten liggen en heeft daar in een eerder stadium de juiste acties op ondernomen. 
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Allesoverziend is het panel van oordeel dat de opleiding goede beroepsbeoefenaars op 

masterniveau aflevert, maar dat de praktische onderzoeksvaardigheden van studenten de 

nodige aandacht behoeven.  

 

Conclusie 

Het visitatiepanel beoordeelt de kwaliteit van de bestaande opleiding hbo master of tactical 

policing van de Politieacademie als voldoende.  
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4 Aanbevelingen 

 

 

Standaard 2 Oriëntatie van het programma 

Het panel beveelt de opleiding aan om de onderzoeksvaardigheden explicieter in het 

programma op te nemen. Het is daarbij van belang dat studenten goed zicht hebben op de 

beschikbare empirische onderzoeksresultaten met betrekking tot een specifiek thema en dit 

behandelen in relatie tot een helderen probleemstelling voordat zij het praktijkgedeelte 

uitwerken.  

Daarnaast raadt het panel aan om de verbinding tussen opleiding en lectoraat te vergroten. 

Daarbij zouden docenten meer kunnen publiceren in de politievakbladen. 

 

Standaard 5 Instroom 

In relatie met de aanbeveling bij standaard 2 doet het panel de aanbeveling om 

onderzoeksvaardigheden en schrijfvaardigheden in de niveaudrempel op te nemen.  

 

Standaard 6 Studeerbaarheid 

Het panel raadt de opleiding aan om de maatregelen die getroffen zijn om de rendementen 

te verhogen verder door te voeren en de rendementen nauwlettend te volgen. Daarnaast kan 

de zwaarte van de opleiding nadrukkelijker genoemd worden in het intakegesprek, zodat een 

realistisch beeld ontstaat over de zwaarte van de opleiding en de te verwachten studieduur. 

 

Standaard 9 Kwaliteit van het personeel 

Het panel raadt de opleiding aan de vaste docenten, conform de eigen normen van de 

Politieacademie, een Pedagogisch Didactische Aantekening te laten behalen.  

 

Standaard 10 Kwantiteit van het personeel 

Het panel vraagt de opleiding te waken voor de groepsgrootte bij verschillende kernopgaven 

en het maximum aantal van achttien studenten per kernopgave te handhaven. 

 

Standaard 15 Betrokkenheid bij kwaliteitszorg 

Het panel vraagt de opleiding de terugkoppeling van evaluatieresultaten en verbeteracties 

aan studenten te verbeteren. 

 

Standaard 16  

Het panel beveelt de opleiding aan de huidige vernieuwingen ten aanzien van de 

toetssystematiek door te voeren.  

 

 

Het panel benadrukt dat het van belang is dat bovenstaande punten bij een volgende 

visitatie systematisch geëvalueerd worden in de zelfevaluatie. 
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5 Bijlagen  
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Bijlage 1: Eindkwalificaties van de opleiding 

 

Vakmatig en methodische competenties 

Leidinggeven algemeen: 

- past diverse leiderschapsstijlen procesgebonden toe;  

- delegeert werkzaamheden aan operationeel leidinggevenden;  

- geeft leiding aan grotere projecten; 

- geeft leiding in crisissituaties 

Coachend leidinggeven: 

- coacht operationeel leidinggevenden in het aansturen van hun medewerkers; 

- signaleert talenten van medewerkers en stimuleert hen deze te ontwikkelen; 

- vertaalt dit in concreet loopbaanbeleid;  

- past personeelsinstrumenten toe; 

- inspireert en stimuleert medewerkers om verantwoordelijkheden op zich te nemen;  

- houdt actief het kennis- en competentieniveau van zijn onderdeel op peil; 

Resultaatgerichtheid: 

- stelt heldere doelen en spreekt anderen aan op gemaakte afspraken;  

- stelt heldere prioriteiten in het werk; 

- evalueert resultaten, legt verantwoording af en is daarin transparant;  

Bedrijfsvoering 

- draagt zorg voor de bedrijfsvoering van zijn onderdeel m.b.t. financieel en personeel 

beheer, administratieve organisatie en informatiehuishouding;  

- bewaakt systematisch de kwaliteit van het werk; 

- zorgt voor samenspel en integratie van de activiteiten;  

- plant efficiënt mensen en middelen (capaciteitsmanagement); 

Vakmanschap 

- geeft leiding aan politieoptreden in groter verband; 

- geeft leiding aan complexe opsporingsonderzoeken;  

- geeft leiding aan de uitvoering van gemeenschappelijke veiligheidszorg; 

- kiest voor een pro-actieve aanpak. 

 

Bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties 

Externe oriëntatie: 

- onderkent tendensen in de samenleving en vertaalt deze naar activiteiten op de 

middellange termijn;  

- vertaalt wensen van de klant naar mogelijke dienstverlening; 

- kan afstand nemen van de waan van de dag en stimuleert dit bij andere leidinggevenden;  

Netwerken 

- initieert netwerken op het gebied van leefbaarheid en veiligheid; 

- weet partners rond leef- en veiligheidsproblematieken te binden;  

- agendeert onderwerpen van leef- en veiligheidszorg en draagt standpunten effectief uit; 

Verandering en innovatie:  

- signaleert gebeurtenissen en ontwikkelingen en grijpt deze aan als kansen voor gedrags- 

en organisatieverandering;  

- voert veranderingsprocessen door en borgt deze; 

- motiveert en stimuleert medewerkers tot actieve deelname in verbeteringsprocessen;  
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Teamvorming:  

- informeert medewerkers en laat hen participeren in ontwikkelingen;  

- creëert draagvlak voor een gezamenlijke koers; 

Accountability 

- Legt (actief) verantwoording af aan bevoegd gezag en maatschappelijke omgeving. 

 

Sociaalcommunicatieve en cultureel-normatieve competenties 

Autonomie:  

- neemt als leidinggevende positie in;  

- neemt verantwoordelijkheid en spreekt anderen daar op aan;  

Communicatie:  

- toont belangstelling en is toegankelijk; 

- luistert naar en verplaatst zich in de dagelijkse realiteit van de medewerkers;  

- draagt visie en beleid begrijpelijk en overtuigend uit;  

- inspireert het strategisch management om verantwoordelijkheden op zich te nemen en te 

benutten; 

Samenwerken en actief verbinden: 

- herkent groepsprocessen en kan deze beïnvloeden;  

- kan conflicten hanteren; 

- geeft het belang van samenwerking gestalte;  

- legt contact, zoekt verbinding met anderen vooral binnen de organisatie;  

- verkleint afstanden door betrokkenen en verschillende belangen bij elkaar te brengen;  

Integriteit:  

- stimuleert een professionele cultuur;  

- stimuleert respect en openheid in de omgang met anderen;  

- creëert een klimaat waarin medewerkers op zichzelf reflecteren; 

- waakt over een integere beroepsbeoefening en intervenieert zonodig;  

- bewaakt de legitimiteit van de aangestuurde processen; 

- bewaakt de toepassing van het geweldsmonopolie en andere rechtsstatelijke aspecten 

en stuurt hier op. 

 

Leer- en vormgevingscompetenties 

Reflectie:  

- stelt zich kwetsbaar op en vraagt om feedback;  

- kan het eigen tactisch leidinggeven evalueren en bijstellen; 

Onderhoud: 

- houdt actief zijn eigen kennis- en competentieniveau op peil;  

Ontwikkeling:  

- geeft koers aan eigen loopbaan. 
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Bijlage 2:  Overzicht opleidingsprogramma 

 
Algemene deel tot 1 januari 2011 vanaf 1 januari 
2011 
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Bijlage 3:  Deskundigheden leden visitatiepanel en secretaris 

 

 

De heer prof.dr. P.F.M. Ponsaers 

De heer Ponsaers is als voltijds gewoon hoogleraar in de vakgebieden Criminologie en 

Rechtssociologie verbonden aan de Universiteit Gent, Faculteit Rechtsgeleerdheid, Vakgroep 

Strafrecht & Criminologie.  

Hij is licentiaat in de Sociologie en doctor in de Criminologie. Hij startte zijn wetenschappelijke 

loopbaan als wetenschappelijk medewerker aan de KULeuven. Na een journalistieke periode bij het 

dagblad De Morgen werkte hij als hoofddocent Rechtssociologie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. 

Naderhand was hij gedurende een tiental jaar als afdelingshoofd werkzaam bij de dienst 

Politiebeleidsondersteuning, eerst bij de Algemene Rijkspolitie (Binnenlandse Zaken), later bij de 

Algemene Politiesteundienst. Daar startte hij een aantal grootschalige wetenschappelijke projecten 

op, o.m. de politiële geregistreerde criminaliteitsstatistieken en de veiligheidsmonitor.  

Sinds 1998 is de heer Ponsaers verbonden aan de UGent, Vakgroep Strafrecht & Criminologie. Hij 

doceert er in de domeinen van de Politiewetenschappen, de Rechtssociologie en Financieel-

Economische Criminaliteit.  

Hij specialiseert zich op de domeinen van politiestudies, financieel-economische criminaliteit, 

criminaliteitsanalyse en veiligheidsbeleid. Omtrent deze themas publiceerde hij talrijke artikels en 

(bijdragen in) boeken in nationale en internationale tijdschriften en reeksen. 

 

Overig: 

Interne Dienstverlenende Functies 

 

� Sinds 1 oktober 2004 : aangesteld als hoogleraar U.G. 

� Voorzitter Examencommissie Criminologische Wetenschappen, 3de Bachelor, UGent 

� Directeur Alliantieonderzoeksgroep Sociale VeiligheidsAnalyse [SVA], UGent-VUB 

� Promotor Associatieonderzoeksgroep Governance of Security [GofS], AUGent 

� Lid raad Doctoral School of Arts, Humanities and Law, UGent 

� Lid Stuurgroep Permanente Vorming Gandaius, Faculteit Rechtsgeleerdheid, UGent 

� Lid Faculteitsraad Rechtsgeleerdheid, UGent 

� Lid Opleidingscommissie Criminologische Wetenschappen, UGent 

� Lid Opleidingscommissie Rechten, UGent 

� Lid Examencommissie Criminologische Wetenschappen, Master, UGent 

� Lid Stagecommissie Criminologische Wetenschappen, UGent 

� Lid Toelatingscommissie Criminologische Wetenschappen, UGent 

 

� 2006-2006 : Facultair coördinator visitatiecommissie Criminologische Wetenschappen, UGent 

� 2003-2006 : Voorzitter Vakgroep Strafrecht & Criminologie, UGent 

� 2002-2004 : Coördinator Update in de Criminologie (editie 1 & 2), UGent 

� 1999-2003 : Voorzitter Stagecommissie Vakgroep Strafrecht & Criminologie, UGent 
 

Externe Dienstverlenende Functies 

 

� Sinds 2002 : Lid Groupe Européen de Recherches sur les Normativités (GERN), Parijs 

� Sinds 2002 : Lid van de Raad van Bestuur Centrum voor Politiestudies (CPS) vzw 

� Sinds 2003 : Lid Raad van Advies WODC, Justitie, Nl. 

� Sinds 2008 : Voorzitter Raad van Bestuur Panopticon vzw 

� 2004-2008 : Lesgever Interfacultaire Postgraduaatopl. “Het drugsfenomeen: theorie en praktijk” 

� 2002-2008 : Voorzitter Raad van Bestuur Centrum voor Politiestudies (CPS) vzw 

� 2007 : Lid Stuurgroep Algemeen Verslag “Luisteren naar mensen over onveiligheid” 
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� 2006-2007 : Voorzitter van de Visitatiecommissie Opleidingen Criminologie Nederland 

� 2006      : Visiting professor aan de Universiteit van Waikato (Nieuw-Zeeland) 

� 2006      : Voorzitter Werkgroep “Veroorzakers” Staten-Generaal Verkeersslachtoffers 

� 2006      : Lesgever bij de diensten van de Veiligheid van de Staat “Politiestudies” 

� 2005      : Lid visitatiecommissie WODC, Justitie Nl. 

� 2005      : Visiting professor aan de Universiteit van Sarajevo (Bosnië-Herzegovina) 

� 2002-2005  : Lid begeleidingscomité Justitiemonitor (DWTC) 

� 2003-2004  : Plaatsvervangend lid Raad voor de Journalistiek. 

� 2002-2003  : Lid begeleidingscomité Verbeterplan Politiekorps Antwerpen (2002-2003). 

� 2002-2003  : Lid jury Belgische Prijs Criminaliteitspreventie, European Crime Prevention Award 

                     (VSP) 

� 2002-2003  : Lid Task Force Stedenbeleid, Vlaamse Gemeenschap 

� 2000-2001  : Opleiding Magistratuur ‘Geweld’ (Hoge Raad voor Justitie). 

� 2000-2001  : Lid van diverse selectiecommissies voor de benoeming van zonechefs. 

� 2000-2001  : Lid auditcommissie WODC, Justitie Nl. 

� 2000-2001  : Coach Werkgroep 2 (Veiligheidsplannen), Minister van Binnenlandse Zaken. 

� 2000      : Gastprofessor Universiteit van Komotini, Griekenland. 

� 1999-2001  : Lid van Raad van Bestuur Suggnomè, Forum voor Herstelrecht, Leuven. 

� 1999-2001  : Lesgever Oost-Vlaamse Politie-academie (OPAC). 

 

Lidmaatschap Redacties Tijdschriften 

 

� Lid Hoofdredactie Tijdschrift Panopticon vzw, Maklu (A-ranking UGent) 

� Lid Deelredactie Criminografische Basisinformatie Tijdschrift Panopticon vzw, Maklu. 

� Lid Deelredactie Politie & Opsporing Tijdschrift Panopticon vzw, Maklu. 

� Voorzitter redactieraad publicatiereeks Het Groene Gras, BjuUitgevers (A-ranking UGent) 

� Lid Hoofdredactie Tijdschrift Orde van de Dag, Kluwer. 

� Editor Cahiers Politiestudies, Maklu. 

 

 

De heer Mr. D.F. Greive 

De heer Greive is ingezet vanwege zijn vak- en onderwijsdeskundigheid als docent bij SSR sinds 

1997 en sinds 2010 als directeur Opleidingen OM, waar hij jarenlang op landelijk niveau betrokken is 

in werk- en stuurgroepen bij ontwikkelingen in het vak van officier van justitie en de rechterlijke 

organisaties en waar hij verantwoordelijk is voor het initieel onderwijs bij SSR. Ook is hij betrokken bij 

de koppeling toga master universiteiten aan initieel onderwijs rechterlijke organisatie.  

Hij heeft internationale deskundigheid opgedaan als trainer van jonge magistraten bij internationale 

competitie EJTN.  

De heer Greive heeft gepubliceerd over internet en rechtspraak in het Tijdschrift rechterlijke macht 

(Trema) De glazen Toga.  

De heer Greive is lid van de auditcommittee Openbaar Ministerie, voorzitter evaluatie onderzoek 

oprichting DVOM-F en heeft deelgenomen aan verschillende audits Politie Korpsen (KLPD, Gooi en 

Vechtstreek, Hollands Midden). Hij heeft de auditopleiding INK gevolgd. Voor deze visitatie heeft de 

heer Greive onze handleiding voor auditteamleden ontvangen en in een voorbereidende vergadering 

is hij aanvullend geïnstrueerd over het proces van visitatie en accreditatie in het hoger onderwijs en 

over de werkwijze van NQA. 
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Opleiding: 

Gymnasium 

Nederlands Recht, scriptie op het gebied van internationaal strafrecht 

Master of Public Management universiteit Twente 

Summercourse Universiteit Maryland (V.S.) 

Collegereeks en masterclass Strategie 3.0, Nijenrode 

Masterclass veranderkunde Focus (De Caluwé) 

 

Werkervaring: 

2010 - heden  Directeur Opleidingen OM 

2006 - 2010  Hoofdofficier van Justitie te Middelburg 

2003 - 2006  Fungerend Hoofdofficier Flevoland 

2000 - 2003  Plaatsvervangend Hoofdofficier Assen 

1997 - 2000  Directeur Dienst Prisma (org. advies/kwaliteitsmanagement en training R.O.) 

1992 - 1997  Officier van justitie parket Zwolle 

 

Overig: 

Vanaf 2006 landelijk portefeuillehouder media en opsporing. Veel ervaring met (nieuwe) media. 

 

 

Korpschef bd J. Wilzing 

De heer Wilzing is ingezet vanwege zijn werkvelddeskundigheid op het gebied van de TLL en het 

recherchemanagement. De heer Wilzing is gepensioneerd korpschef van het regionaal politiekorps 

IJsselland (West Overijssel centrumgemeente Zwolle, personele sterkte ongeveer 1400 

medewerkers). Hij bezit audit ervaring als extern deskundige bij de visitatie van de Directie Politie van 

het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (het project ‘De Andere Overheid’) en 

heeft als gecertificeerd auditor INK deelgenomen aan visitaties van verschillende politiekorpsen in 

Nederland.  

Sinds zijn pensionering in 2004 is de heer Wilzing belast met diverse functies die gerelateerd zijn aan 

toezicht en onderzoek. Zo is hij onder meer voorzitter van een Raad van Toezicht Jeugdzorg Drenthe 

(Yorneo) en is hij lid van de Commissie Integraal Toezicht Terugkeer (CITT) die namens de ministers 

van Immigratie, Binnenlandse Zaken en Defensie toezicht houdt op het (humaan) uitzetten van 

vreemdelingen, die het land moeten verlaten omdat zij hier geen wettige verblijfstitel hebben. Binnen 

deze Commissie is de heer Wilzing voorzitter van de Kamer Uitzetproces, welke kamer specifiek 

toezicht houdt op het fysieke, gedwongen uitzetten van vreemdelingen, veelal tegen hun wil.  

 

Ook maakt de heer Wilzing deel uit van de Commissie Evaluatie Afgesloten Strafzaken (CEAS). Deze 

commissie onderzoekt in opdracht van het College van Procureurs Generaal of veroordeelden die tot 

en met de Hoge Raad de rechtsgang hebben doorlopen en hun veroordeling blijven aanvechten, 

wellicht een nieuwe kans moeten krijgen omdat zich in het proces van opsporing en/of vervolging 

manco’s hebben voorgedaan. De heer Wilzing behoort tot een groep deskundigen die op afroep deel 

uit kunnen maken van een driemanschap (advocaat generaal bij het gerechtshof, hoogleraar, oud 

korpschef), die zulke zaken opnieuw onderzoeken. Als zodanig wordt de heer Wilzing met regelmaat 

geconfronteerd met het politievak in al zijn facetten. 

 

Voor deze visitatie heeft de heer Wilzing onze handleiding voor auditteamleden ontvangen en in een 

voorbereidende vergadering is hij aanvullend geïnstrueerd over het proces van visitatie en accreditatie 

in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA. 
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Opleiding: 

 HBS-B Den Haag 

1964-1970  Nederlandse Politieacademie Apeldoorn 

 

Werkervaring: 

1967-1970  Surveillancedienst Politie Arnhem 

1970-1971  Groep Bijzondere opdrachten GBO Politie Arnhem 

1971-1972  Afdeling Recherche met behoud leiding GBO Politie Arnhem 

1972-1973  Chef afdeling Recherche Politie Arnhem 

1973-1974  Hoofd Geüniformeerde dienst Politie Arnhem 

1974-1983  Hoofd Justitiële Dienst Politie Arnhem Leider Recherche Bijstandsteam Gelderland 

1983-1985  Plaatsvervangend korpschef Politie Arnhem 

1985-1989  Directeur Rechercheschool te Zutphen 

1989-1994  Hoofd Centrale Recherche Informatiedienst CRI/Interpol Den Haag Zoetermeer 

1994-2004  Korpschef Regiopolitie IJsselland te Zwolle Leiding Kernteam Noor Oost Nederland 

Unit mensensmokkel te Zwolle Landelijk Projectleider Bouw Bovenregionale 

Recherche 

 

 

De heer R.G. de Leeuw 

De heer De Leeuw is ingezet als studentlid. Na zijn hbo bacheloropleiding Facility Management volgt 

hij momenteel een pre-master Communiatie, Beleid en Organisatie aan de Vrije Universiteit van 

Amsterdam. De heer De Leeuw is representatief voor de primaire doelgroep van de opleiding en 

beschikt over studentgebonden deskundigheden met betrekking tot de studielast, de 

onderwijsaanpak, de voorzieningen en de kwaliteitszorg bij opleidingen in het domein. Voor deze 

visitatie is de heer De Leeuw aanvullend individueel geïnstrueerd over het proces van visitatie en 

accreditatie in het hoger onderwijs en over de werkwijze van NQA.. 

 

Opleiding: 

2000-2006  HAVO (diploma) 

2009-2010  Certificaat voor ondernemerschap 

2009-2010  Hogeschool voor Arnhem en Nijmegen - Facility Management 

2010 – heden  Vrije Universiteit Amsterdam pre-master Communicatie, Beleid en Organisatie  

 

Werkervaring: 

2008-2009  Stage Koninklijke Marechaussee, Brigade Speciale Beveiligingsopdrachten (BSB) 

2010 Afstudeeropdracht binnen Achmea, Group Facility Services 

2010-heden projectmedewerker roostering UvA/HvA 

 

Overig: 

2009-2010  Voorzitter van bestuur van studentenschaatsvereniging Lacustris  

2010-heden Bestuurslid Nederlandse Studenten Schaats Unie (NSSU) 

 

 

Mevrouw ing. I.J.M. de Jong 

Mevrouw De Jong is ingezet als NQA-auditor. Zij is sinds 2005 werkzaam als auditor en adviseur bij 

NQA. Zij is ervaren in het uitvoeren van visitatie- en adviestrajecten in het hoger onderwijs, bij zowel 

nieuwe als bestaande opleidingen en betrokken bij interne projecten van NQA. Daarnaast is zij 

betrokken bij de standaardisering van interne bedrijfsprocessen, de bijbehorende logistieke processen 

en digitalisering.  
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Mevrouw De Jong adviseert daarnaast bij het opstellen en implementeren van een integraal 

kwaliteitszorgsysteem in het voortgezet onderwijs. Ook stelt zij mede de auditteams samen voor 

visitaties. Vanaf januari 2010 is accountmanagement ook onderdeel van haar takenpakket. Vanuit 

haar opleiding en ervaring heeft mevrouw De Jong kennis van organisatorische, didactische en 

onderwijskundige processen. Mevrouw De Jong heeft deelgenomen aan de NQA-auditortraining 

Hoger Onderwijs. In 2010 heeft zij deelgenomen aan de NVAO-training voor gecertificeerd secretaris. 

 

Opleiding 

2000 – 2004 Educatie- en Kennismanagement in de Groene Sector aan de Stoas Hogeschool te 

Den Bosch. 

Werkervaring 

2000 – 2004 Diverse stages in het Middelbaar Beroepsonderwijs als docent en lesstofontwikkelaar. 

2003 – 2004  Afstudeerstages: 

 Onderzoek naar de adviesbehoefte van stagebieders binnen de bloemenbranche. 

Uitkomsten in een onderzoeksrapport gepresenteerd aan Aequor.  

Nieuwe structuur aangebracht in avondopleiding voor Dutch Flower Arranger en de 

daarbijbehorende docenten- en studentenhandleidingen geschreven. 

2004 – 2005 Essent, dossieranalist, afdeling debiteuren en incasso.  

Sogeti Nederland B.V., administratief medewerker, afdeling offerteafhandeling.  

2005 – heden Netherlands Quality Agency, auditor/adviseur. 

 

 

Mevrouw drs. L.J. Hoevenaars 

Mevrouw Hoevenaars is ingezet als NQA-auditor en heeft ervaring in meerdere visitaties. Zij 

studeerde Geschiedenis aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, waar zij in 2006 haar doctoraal 

behaalde. Hierna voltooide ze een master Cultureel Erfgoed aan de Universiteit Utrecht. Ze was 

vervolgens enkele jaren werkzaam als researcher en redacteur voor uitgeverij Tijdsbeeld Media. In 

2010 startte zij als management-assistent voor NQA en Raeflex, waar zij veel ervaring verwierf in de 

praktijk van visitatie. Sinds 2011 is Louise werkzaam als junior-auditor, voor zowel NQA als Raeflex. 

Zij is bekend met het proces van accreditatie in het hoger onderwijs en is verder ingewerkt binnen de 

werkwijze van NQA. Daarnaast participeert ze bij Raeflex in visitaties op het gebied van sociale 

volkshuisvesting.  

 

Opleiding: 

2006-2007 Master Cultureel Erfgoed, Universiteit Utrecht 

2002-2006 Doctoraal Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen 

2001-2002 Propedeuse Journalistiek, Fontys Tilburg 

1995-2001 VWO, Nassau Scholengemeenschap Breda 

 

Werkervaring 

2011-heden   Junior-auditor, Netherlands Quality Agency/Raeflex, Utrecht 

2010  Management-assistent, Netherlands Quality Agency/Raeflex, Utrecht 

2007-2010 Redacteur/researcher Tijdsbeeld Media, Hilversum 

2007-2010 (Web)redacteur Nostalgienet, Hilversum 

2003-2005 Redacteur Business in Meeting, Nijmegen 

 

Diversen: 

2006-2007 Lid van de adviesraad van de International Students of History Association 
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Bijlage 4:  Bezoekprogramma 

 

 

DAG 1 - dinsdag 5 april  

 

Tijdstip Programmaonderdeel Deelnemers  

09.45 – 10.00 uur Ontvangst door 

opleidingsmanagement 

 

Bob Visser 

 

 

10.00 – 10.45 uur Voorbereiding n.a.v. kritische 

reflectie 

(inhoud) 

Panel 

11.00 – 13.30 uur Materiaalbestudering inclusief 

lunch:  

Panel 

13.30 – 14.30 uur Voorbereiding naar aanleiding 

van studentenmateriaal 

Panel 

14.30 – 15.15 uur Blok Inhoud I  afstuderen Docenten + externe 

begeleiders/beoordelaars van de 4 

afgestudeerden 

 

Externe begeleiders: D. van den Berg 

(begeleider Hans Hali) / C. Kortland 

(begeleider Rob Keet) / J. Naaktgeboren 

(begeleider Peter van den Berg) 

 

Examinatoren: Koos Ursem, Leen Quist, 

Ton Slingerland 

 

Docenten: Geert Kannegieter, Frank 

Schreurs, Huub Strous 

 

15.30 – 16.15 uur Blok Inhoud II  afstuderen TLL: Peter van den Berg, Jurjen Zondervan 

 

TLL-R:Rob van Hijum, Rob Keet, Hans Hali 

 

16.30 – 17.15 uur Gesprek studenten 

 

TLL: Marjolein Versteeg 1
e
 jr, Eric Saas 2

e
 

jr, Nico Knoors 2
e
 jr, Coen van der Waal van 

Dijk 2
e
 jr 

 

TLL-R: Rene van Esch 1
e
 jr, Henk Pieters 2

e
 

jr, Hans Sijbers 2
e
 jr, Hans Backx 2

e
 jr 

 

17.15 – 18.00 uur Gesprek met docenten Geert Kannegieter, Lucienne den Duijf, 

Peter van der Noort, Frank Schreurs, Henry 

Schut, Marcel Rijken Rapp  
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DAG 2 - woensdag 6 april  

 

Tijdstip Programmaonderdeel Deelnemers  

08.30 – 09.00 uur Rondleiding Willem Schutte en Trix Engelen 

 

09.00 – 10.00 uur Voorbereiding/materiaalbestudering 

n.a.v. kritische reflectie 

(randvoorwaarden) 

Panel 

10.00 – 10.45 uur 1
e
 gesprek met 

opleidingsmanagement 

 

Alice Vellinga (CvB), Peije de Meij (directeur 

Onderwijs), Bob Visser (Hoofd SPL), Thijs 

Glerum (adj. Hfd SPL), Trix Engelen (manager 

TLL), Willem Schutte (manager TLL-R), Esther 

Dorrestijn (onderwijskundig adviseur) 

11.00 – 11.45 uur Blok borging Jan Prins (vz owk validatie), Karel Marttin (EVC 

adviseur), Catherine Tunissen (toetskundige), 

Esther Dorrestijn (owk adviseur), Alex 

Klaverdijk (vz pk validatie), Rene Lutgendorff 

(vz examencommissie), Jennifer Dresscher 

(examinator van de Politieacademie) 

11.45 – 12.45 uur Lunchpauze + overleg en 

extra bestuderen materiaal 

Panel 

12.45 – 13.30 uur Gesprek studenten  TLL: Marion Kruizinga 1
e
 jr, Andre van den 

Beld 2
e
 jr, Jan v. ’t Zelfde 2

e
 jr, Tom Nauta 2

e
 jr, 

Jack Thulen 2
e
 jr  

 

TLL-R: Jan Klungers 1
e
 jr, Ron Lapre 2

e
 jr, 

Talita Smits 2
e
 jr,  

13.45 – 14.30 uur Gesprek docenten over 

randvoorwaarden: St. 8, 9,10, 

13/15 

Remco Brouwer, Ricardo Lanza, Willem 

Niepce, Huub Strous, Freddy Weerdmeester, 

Jessica Rebel 

14.45 – 15.30 uur Gesprek met samenwerkende 

lectoraten/liaison en studieadviseur 

Lectoraat Politieleiderschap: Theo Jochoms 

(programmamanager) 

 

Lectoraat Criminaliteitsbeheersing en 

Recherchekunde: Nicolien Kop (Lector)  

 

Onderzoek, Kennis en Ontwikkeling 

Annika Smit (strategisch adviseur) 

 

Studieadviseur: Karel Marttin 

 

Liaison: Wim Olieman 

15.30 – 17.00 uur Beoordelingsoverleg Panel Panel  

 

17.00 – 17.45 uur 2e gesprek met 

opleidingsmanagement, inclusief 

afronding 

Alice Vellinga (CvB), Peije de Meij (directeur 

Onderwijs), Bob Visser (Hoofd SPL), Thijs 

Glerum (adj. Hfd SPL), Trix Engelen (manager 

TLL), Willem Schutte (manager TLL-R), Esther 

Dorrestijn (onderwijskundig adviseur) 

 

 

NB. Tot een week na de visitatie hebben belanghebbenden de mogelijkheid gekregen via e-mail of telefoon voor 
hen belangrijke punten aan het panel kenbaar te maken. Hierop heeft geen reactie plaatsgevonden.  
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Bijlage 5:  Bestudeerde documenten 

 

 

Bijlagen kritische reflectie 

Onderwerp 1 Beoogde eindkwalificaties 

1.  De eindkwalificaties van de opleiding (huidige beroepsprofiel en het nieuwe nog vast te stellen 

beroepsprofiel). 

2.  Dublin descriptoren gerelateerd aan de eindkwalificaties. 

3.  Kaders voor inrichting van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 

Onderwerp 2 Programma 

4.  Curriculumoverzicht, waarin de opbouw van de studiejaren overzichtelijk is weergegeven, inclusief 

het aantal studiepunten (ECTS) per kernopgave. 

5.  Beschrijvingen van de kernopgaven, waarin is vermeld: eindkwalificaties, leerdoelen, beknopte 

inhoud, literatuurlijst, werkvormen, toetsvormen, studiepunten en docent 

6.  Onderwijs- en Examenregeling 

7.  Document Relevante initiële competenties (RIC – eisen voor toelating en vrijstelling) 

Onderwerp 3 Personeel 

8.  Een samenvattend overzicht van de docenten en examinatoren. 

Onderwerp 5 Kwaliteitszorg 

9.  Procesbeschrijvingen van onderwijs, examinering en EVC. 

10.  Nota kwaliteitsbewaking 

11.  Hulpmiddel bij onderwijsontwikkeling: toelichting op de uitgangspunten en op te leveren 

producten van ontwikkeltrajecten. 

Onderwerp 6 Toetsing en gerealiseerde eindkwalificaties 

12.  Handboek examenontwikkeling 

13.  Overzicht dekkendheid examenopdrachten 

14.  Overzichtslijst met de laatste 25 afgestudeerden 

15.  Van zes afgestudeerde studenten drie examenproducten met gemotiveerde beoordelingen  

(in totaal 18 examenproducten). 

Overig 

16.  Overzicht van de contacten met het werkveld. 

 

 

Overzicht met bijlagen die ter inzage liggen tijdens de visitatie van de EMTP 5 en 6 april 2011 

 

Praktische Informatie 5 en 6 april  

• Programma visitatie 

• Informatie gespreksdeelnemers 

• Contactpersonen  

 

Kwaliteit 

• Evaluatierapporten LOEP 2009 en 2010 

• Evaluatierapporten STEM 2008 en 2010 

• Evaluatierapport MTO 2006 

• Evaluatierapporten onderzoek afgestudeerden 2009 en 2010 

• Opzet kernopgavejaargesprekken en enkele verslagen ter voorbeeld 

• Boek: ‘partners in leren’ – evaluatie van het samenhangend stelsel van politieonderwijs, 2007 

• Jaarplan SPL 2011 

• Teamplan EMTP 2011 

• Jaarverslag 2009 en (concept) Jaarverslag 2010 Politieacademie 

• Visie op de EMTP  

• Verslagen verschillende soorten valideringscommissies (kwaliteitscommissie examinering, 

onderwijskundige validering, politiekundige validering, werkveldadviescommissie) 
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Personeel 

• Competentieprofiel docent C 

• Handboek P&O 

• Jaargesprekregeling, jaargesprekwijzer en verslag jaargesprek 

• Concept professionaliseringsplan docenten 2010-2016 

 

Toetsing 

• Documenten commissie van beroep 

• Documenten examencommissie 

• Profiel beoordelaar 

• Proeve beoordelaar  

• Handleiding examinering 

• Overzicht in hoeverre de examens de competenties van de kernopgave aftoetsen. 

• Examenwerkstukken 

o De door de Politieacademie vooraf aangeleverde examenstukken 

o De door de NQA geselecteerde examenstukken 

o Aantal overige examenstukken om het beeld completer te maken (onder andere portfolio’s 

kernopgave Effectief leidinggeven) 

 

Programma 

• Plan van aanpak samenwerking onderwijs en onderzoek (incl. update voortgang samenwerking 

onderwijs en onderzoek) 

• Verbinding onderwijs-onderzoek: 

o domeingroep gevaar- en crisisbeheersing 

o domeingroep gemeenschappelijke veiligheidskunde 

o domeingroep handhaving 

o domeingroep opsporing 

• Internationaal onderzoek: “Survey on European Police Education and Bologna – sepeb” 

• Vergelijking van generieke mastercompetenties met Dublin-descriptoren en de EQF-7-

standaarden 

• Lesmateriaal per kernopgave 

o 56.6.01 Effectief Leidinggeven  

o 56.6.02 Visie en Beleid 

o 56.6.03 Organisatieontwikkeling en procesmanagement 

o 56.6.04 Verandermanagement 

o 56.6.05 Leidinggeven aan intake en service 

o 56.6.06 Leidinggeven aan de politietaak binnen de gemeenschappelijke veiligheidszorg 

o 56.6.07 Leidinggeven in conflict- en crisissituaties 

o 56.6.08 Leidinggeven aan het opsporingsproces 

o 56.6.09 Differentiatieruimte / Praktijkonderzoek 

o 56.6.10 Sturen en inrichten van opsporing 

o 56.6.11 Leidinggeven aan opsporingsstrategieën  

o 56.6.12 Leidinggeven aan grootschalige rechercheonderzoeken 

o 56.6.13 Leidinggeven aan onderzoeken in een complexe context 

o 56.6.14 leidinggeven aan internationale samenwerking in de opsporing  

 


