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Politieonderwijsverslag 2021 van de Inspectie van Justitie en Veiligheid
Met mijn brief van 29 april jl. heb ik uw Kamer geïnformeerd over een aantal
onderwerpen met betrekking tot het politieonderwijs. 1 In dit halfjaarbericht ga ik
in op het Politieonderwijsverslag 2021 dat door de Inspectie van Justitie en
Veiligheid (hierna Inspectie) is opgesteld en waarover de Inspectie mij op 18 mei
jl. heeft geïnformeerd. De Inspectie heeft het Politieonderwijsverslag - dit heeft
de vorm van een brief – op … juni 2022 aangeboden aan de Politieacademie en de
politie. Een afschrift van deze brieven is als bijlage bij dit halfjaarbericht
bijgevoegd.
In het Politieonderwijsverslag besteedt de Inspectie specifiek aandacht aan
kwaliteitszorg en examinering. Daarnaast wordt ingegaan op het
behoeftestellingsproces Vakspecialistisch Politieonderwijs en op de nieuwe
basispolitieopleiding. De Inspectie schetst een positief beeld over het
politieonderwijs en concludeert dat de Politieacademie op de goede weg is. Er zijn
de afgelopen jaren forse stappen gezet. Hieronder vat ik de bevindingen van de
Inspectie kort samen.
De Inspectie is van mening dat de Politieacademie een goede basis heeft gelegd
voor een functionerend kwaliteitssysteem. In 2020 heeft de Inspectie onderzoek
gedaan naar het kwaliteitszorgsysteem van de Politieacademie wat ertoe heeft
geleid dat de Politieacademie na de onderzoeksperiode forse investeringen heeft
gedaan om het kwaliteitszorgsysteem verder te implementeren. Door de
investeringen wordt er systematisch geëvalueerd en vinden er op basis van de
uitkomsten verbeteracties plaats. Binnen het thema kwaliteitszorg heeft de
Inspectie onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de examinering en daarmee
naar de kwaliteit van de examens, examinatoren en examencommissies. Uit het
onderzoek is gebleken dat de kwaliteit van de examens is geborgd. Tegelijk
constateert de Inspectie ook enkele aandachtspunten zoals de borging van de
capaciteit, kwaliteit en tijdige (her-)certificering van examinatoren. De Inspectie
merkt hierbij op dat de Politieacademie naar aanleiding van het onderzoek de
aandachtspunten heeft opgepakt en verbeteringen heeft aangebracht.
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Wat betreft het proces van behoeftestelling Vakspecialistisch Politieonderwijs
constateert de Inspectie dat de politie samen met de Politieacademie
randvoorwaarden heeft geformuleerd voor het behoeftestellingsproces. De ze zijn
in een aantal pilots uitgewerkt en in de optiek van de Inspectie zijn deze effectief
gebleken. Wel merkt de Inspectie op dat de pilots nog breder en verder uitgerold
moeten worden. De politie en de Politieacademie moeten hiertoe het initiatief
nemen, het ministerie moet hierop (bij)sturen. Ik onderschrijf deze bevinding en
ik zal in het overleg tussen het ministerie, de Politieacademie en de politie de
voortgang van het verder verbeteren van het behoeftestellingsproces goed in de
gaten houden. Voor een verdere stand van zaken verwijs ik naar mijn brief over
ujhet politieonderwijs van 29 april jl., waarin ik uw Kamer reeds heb geïnformeerd
over de herinrichting van het proces van behoeftestelling en het begin dat is
gemaakt om dit proces te verbeteren.
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Tot slot constateert de Inspectie dat met betrekking tot de invoering van de
nieuwe basispolitieopleiding niveau 4 er een grote betrokkenheid, inzet en
constructieve houding is bij betrokkenen. Hoewel de Inspectie een aantal risico’s
ziet zoals het tekort aan docenten en praktijkbegeleiders, heeft zij vooralsnog
geen signalen ontvangen dat de kwaliteit van het onderwijs hieronder lijdt. Zoals
ik in mijn brief over het politieonderwijs al heb verwoord zal de Inspectie z odra
ervaring is opgedaan met de we rking van de nieuwe basispolitieopleiding,
aandacht besteden aan de kwaliteit van de nieuwe basispolitieopleiding en de
organisatie ervan. De Inspectie zal in het najaar 2023 de nieuwe opleiding nader
bezien en hierover begin 2024 rapporteren.
Op basis van haar bevindingen kiest de Inspectie vanaf 2022 voor een andere
vorm van toezicht, waarbij wordt uitgegaan van proportioneel toezicht en
gerechtvaardigd vertrouwen. Dit betekent dat de Inspectie de ontwikkelingen via
periodieke gesprekken met haar contactpersonen volgt om zo vinger aan de pols
te houden. De Inspectie zal het toezicht intensiveren zodra signalen daartoe
aanleiding geven. Ik onderschrijf deze vorm van toezicht, waarbij de intensiteit
van het toezicht wordt bepaald door de effectieve sturing van de directie van de
Politieacademie op de kwaliteit van het politieonderwijs.
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