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Bijlage nummer  3 

Horend bij  Voortgangsbrief politie 
   

   
 

 

In dit voortgangsbericht politieonderwijs ga ik in op de ontwikkelingen inzake 

politieonderwijs en onderzoek. Daarnaast zal ik kort ingaan op de invoering van 

het wetsvoorstel inbedding Politieacademie (hierna: PA) in het nieuwe 

politiebestel.  

 

Ontwikkelingen politieonderwijs en onderzoek 

 

Behoefte aan vakspecialistisch onderwijs 2017  

Jaarlijks stelt de politie de behoefte op aan Vak Specialistisch Onderwijs (VPO) en 

“matchen” politie en PA vervolgens die behoefte met de aanwezige specialistische 

opleidingscapaciteit. In 2017 wordt naast de reguliere opleidingsbehoefte ingezet 

op het opleiden van de medewerkers die geplaatst zijn op nieuwe functies en die 

mogelijk een aanvullende opleiding nodig hebben. Daarnaast is het streven van 

de politie om de medewerkers na het toewijzen van studiefaciliteiten zelf de regie 

te laten voeren over het aanmelden voor een opleiding, het plannen en het 

eventueel annuleren van een opleiding.  

 

Opleidingen Hulpofficier van Justitie  

In mijn vorige voortgangsbericht politieonderwijs heb ik uw Kamer geïnformeerd 

over de nieuwe basisopleiding HOvJ als onderdeel van de verbetering van de 

strafrechtketen van de politie.1 De vernieuwde basisopleiding HOvJ is na de zomer 

in uitvoering gegaan en is meer praktijkgericht. Daarnaast zijn er specialistische 

‘kopopleidingen’ ontwikkeld die gekoppeld zijn aan specifieke hulpofficier-taken 

als bijvoorbeeld vreemdelingen. Verder worden zittende hulpofficieren structureel 

ondersteund in hun professionalisering.  

 

Samenwerking Politieonderwijs (PA) – MBO (ROC’s)  

Eind 2012 zijn 22 ROC’s van start gegaan met een doorstroomprogramma 

(Vesporo) voor studenten van de MBO-opleiding Handhaving Toezicht Veiligheid - 

Politie (HTV-P) naar het Politieonderwijs (MBO niveau 4). Het doel hiervan was 

jongeren te interesseren voor het politievak. Na een evaluatie is besloten verder 

te gaan met het Vesporo-traject met 10 in plaats van 22 ROC’s. De PA en de 

politie hebben dit jaar met de betrokken ROC’s een nieuw convenant ondertekend 

met afspraken over het curriculum, stages, toelating en de instroom in het 

politieonderwijs. De afspraken hebben tot doel de kwaliteit van de studenten die 

instromen naar het politieonderwijs te waarborgen. Zo’n 150 MBO HTV-P 

studenten stromen per jaar door naar het politieonderwijs.   

                                                
1 Kamerstukken II, 2015/2016, 29628 nr. 643, blg-774897. 
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Voorbereiding inwerkingtreding Wet inbedding Politieacademie  

 

Invoering wetsvoorstel 

Op 1 januari 2017 wordt de wetswijziging van de Politiewet 2012 van kracht, 

waarmee de PA wordt ingebed in het nieuwe politiebestel (Wet van 25 mei 2016 

Stb. 2016-203). In het afgelopen jaar is de transitie voorbereid door de politie en 

PA waarbij de continuïteit in de dagelijkse gang van zaken per 1 januari voorop 

staat.  Daarnaast rondt de PA in 2016 haar personele reorganisatie af, door 

plaatsing van haar medewerkers op de functies uit het eerder vastgestelde 

inrichtingsplan PA en aangevulde inrichtingsplan Nationale Politie (met name het 

Politiedienstencentrum). 

 

 

 


