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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag

Aan de korpsleiding van de Nationale Politie
Ter attentie van de heer L.H. Kok
Postbus 17107
2502 CC  DEN HAAG

i.a.a.
plv. directeur PA, mevrouw K. van Kammen
directeur PPM/DGPenV, de heer R.J.F. Baarends

Datum 29 december 2021
Onderwerp Eindrapportage behoeftestelling VPO

Geachte heer Kok,

Uw “Eindrapportage Proces behoeftestelling Vakspecialistisch Politieonderwijs” is bij 
de Inspectie in goede orde ontvangen. Voordat ik hierover mijn oordeel uitspreek, 
zet ik zaken in nader perspectief. Daarbij schets ik eerst het beeld van de afgelopen 
vijf jaar en daarna ga ik kort in op de verdeling van de diverse 
verantwoordelijkheden. 

Chronologie
In het Jaarbeeld Politieonderwijs 2017 meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid 
(verder: Inspectie) dat het politiekorps haar behoeftestelling voor de opleidingen en 
in het bijzonder het vakspecialistisch politieonderwijs (VPO) aan de Politieacademie 
(PA) niet op orde heeft. De minister geeft bij zijn aanbieding van het Jaarbeeld aan 
de Tweede Kamer aan dat er een verbeterslag nodig is in het proces van 
behoeftestelling en dat die enige tijd zal vergen. Na 2020 zou dit proces dan 
optimaal moeten werken.1 In het Jaarbeeld Politieonderwijs 2018 meldt de Inspectie 
dat de politie te weinig voortgang boekt en schrijft zij vervolgens:
“De Inspectie verzoekt de politie en de Politieacademie om vóór 1 oktober 2019 aan 
te geven:
1. Welke concrete stappen zij zetten om het proces van behoeftestelling in 2020
goed ingericht te hebben (inclusief het tijdspad);
2. Hoe zij de voortgang van de verbetering van het proces van behoeftestelling
bewaakt.
De Inspectie verzoekt de politie en de Politieacademie om de voortgang op het
proces van behoeftestelling halfjaarlijks te rapporteren.”2

U stelt in 2019 een projectorganisatie in om het proces van behoeftestelling goed in 
te richten, het zogeheten Driemanschap (3M) en u levert tijdig een verbeterplan 
aan. Uit analyse van dit plan door de Inspectie blijkt dat de politie veel tijd nodig 
heeft voor het op orde brengen van het proces van behoeftestelling, zonder op korte 
termijn tot concrete prestaties te komen. Bij het doorrekenen van uw tijdpad 
constateert de Inspectie dat u daarvoor één jaar extra de tijd neemt. Hoewel de 

1 Brief dd. 7-6-2018, kenmerk 2285200.
2 Voor de Jaarbeelden Politieonderwijs zie www.inspectie-jenv.nl. Een goed ingericht proces 
van behoeftestelling voor de gewenste opleidingen binnen het korps is nodig om jaarlijks 
vanuit het korps een concrete en realistische behoeftestelling te kunnen doen aan de PA.

Inspectie Justitie en 
Veiligheid

Turfmarkt 147
2511 DP  Den Haag 
Postbus 20301
2500 EH  Den Haag
www.inspectie-jenv.nl

Contactpersoon
contact@inspectie-jenv.nl

Projectnaam
Onderzoek Politieopleidingen 
2018

Ons kenmerk
3728773

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 
Wilt u slechts één zaak in uw 
brief behandelen.

http://www.inspectie-jenv.nl


Pagina 2 van 4

Inspectie Justitie en 
Veiligheid

Datum
3 januari 2022

Ons kenmerk 
3728773

politie daardoor de termijn van eind 2020 niet haalt, heb ik de minister 
geïnformeerd om u een jaar langer tijd te geven om het proces van behoeftestelling 
VPO goed ingericht te hebben, dus tot 31/12/2021.3 U heeft ons vervolgens de 
gevraagde halfjaarlijkse rapportages toegestuurd. Echter, uw Tweede 
Voortgangsrapportage brengt mij tot het oordeel dat er sprake is van onvoldoende 
voortgang.4 

Rondom de rapportagemomenten hebben wij telkens goed overleg gehad, waarbij 
we ook hebben gesproken over de noodzaak voor het korps om niet uitsluitend de 
kwantitatieve benadering van de behoeftestelling VPO op orde te hebben. Het korps 
dient daarnaast haar kwalitatieve wensen te formuleren rondom de inhoud van de 
opleidingen en dit is een lastige en complexe zaak. Bovendien kost het bijstellen 
en/of ontwikkelen van (nieuwe) opleidingen de nodige tijd. Verder is toen 
nadrukkelijk het belang van een Strategisch Personeelsplan (SPP) besproken. 
Daarbij zijn ook de randvoorwaarden ter sprake gekomen die nodig zijn voor een 
SPP en het feit dat het korps door diverse omstandigheden niet beschikt over dit 
SPP. Deze situatie duurt tot op heden voort en ik vraag wederom uw aandacht voor 
het komen tot een SPP.5

Door een misverstand heeft u de Derde Voortgangsrapportage niet tijdig ingestuurd. 
Toen dit duidelijk werd heeft u een gecombineerd document toegezonden genaamd: 
“3e voortgangsrapportage & Plan van aanpak Behoeftestelling VPO 2.0, van model 
naar realisatie”. Het Viermanschap (4M, opvolger van 3M) heeft vervolgens een 
uitvoerige toelichting gegeven op de voortgang en mede aan de hand van enkele 
pilots inzichtelijk gemaakt wat er gebeurt, waar de ontwikkeling staat en op welke 
wijze er van model naar realisatie wordt gekomen.6 Daarbij heeft het 4M helder 
aangegeven dat er bij de behoeftestelling VPO sprake is van een continu proces: 
jaarlijks zal het korps een kwantitatieve en kwalitatieve behoefte hebben aan 
opleidingen, die voor beide behoeftestellingen door de tijd heen verandert. Deze 
veranderingen zorgen ervoor dat dit proces van behoeftestelling niet eindig is. 
Daarbij merkten zowel het 4M als de Inspectie op dat eindigheid een kenmerk is van 
een projectorganisatie. Tijdens de toelichting werd verduidelijkt dat het korps zich 
inmiddels realiseert dat deze problematiek ingewikkeld is, samenhangt met onder 
andere de bedrijfsvoering van het korps, een relatie heeft naar de taakuitvoering 
door de politie en niet ‘uit zichzelf’ zal oplossen. 

Toedeling verantwoordelijkheid
Bij het proces van behoeftestelling in het VPO is sprake van een langjarig probleem7 
met risico’s voor de kwaliteit van het onderwijs door de PA en de Inspectie houdt 
toezicht op die kwaliteit. Daarnaast kunnen door niet tijdig gegeven of gevolgd 
onderwijs risico’s ontstaan voor de taakuitvoering van het korps.8 Deze situatie 
wordt veroorzaakt door leemtes in de bedrijfsvoering in het korps waardoor het 
korps niet de juiste grip krijgt op het proces van die behoeftestelling.9 Aldus dreigt 
een vicieuze cirkel te ontstaan en het is noodzaak deze te voorkomen. De oplossing 

3 Brief dd. 7-11-2019, kenmerk 2742550.
4 Brief dd. 12-1-2021, kenmerk 3176909.
5 Jaarbeeld Politieonderwijs 2017. Het korps meldt hiertoe in staat te zijn sinds juli 2016, 
www.inspectie-jenv.nl.
6 Bijeenkomst op de PA dd. 5-10-2021. 
7 Politieonderwijsverslag 2016. Dit blikt terug op de periode 2012 – 2016, www.inspectie-
jenv.nl.
8 Zowel voor het volume aan opgeleide/geëxamineerde personen als voor de kwaliteit van 
die personen. Voor dit laatste aspect zie de rapporten: Parate kennis bevoegdheden politie 
(2014) en Parate kennis noodhulp (2021), www.inspectie-jenv.nl.
9 Jaarbeeld Politieonderwijs 2018, Deming-cirkel (plan-do-check-act, hoofdstuk 3.3).
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bevindt zich in de bedrijfsvoeringprocessen van het korps en daarvoor is het korps 
zelf primair verantwoordelijk. Maar de bedrijfsvoeringsprocessen zijn aspecten van 
het beheer en juist daarop houdt de Inspectie geen toezicht.10 De 
verantwoordelijkheid voor het beheer van het korps is belegd binnen de 
beleidskolom van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en wel bij het Directoraat-
Generaal Politie en Veiligheidsregio’s.11 Het Ministerie moet toezien op dit specifieke 
aspect uit het beheer, de bedrijfsvoering, en zo nodig bijsturen.

Oordeel
In uw Eindrapportage gaat u onder andere in op de tijdelijke hulpstructuur van het 
4M en geeft u aan zich te realiseren dat vooral de governance rondom het proces 
van behoeftestelling VPO een goede borging behoeft. Verder meldt u dat het 
‘procesmodel Behoeftestelling VPO 2.0‘, de portefeuillehouders gaat helpen om in 
control te komen rond de eigen opleidingsbehoefte. Ook stelt u dat het model zorgt 
voor aansluiting van de behoeftestelling VPO op de Planning&Control-cyclus van het 
korps. Daardoor kan bij eventuele fricties het Korps Managementteam besluiten 
nemen en is daarmee de verantwoordelijkheid belegd voor de definitieve 
behoeftestelling. Verder lees ik dat het korps in samenwerking met de PA de nodige 
stappen heeft gezet. Dit is een positieve ontwikkeling.

Het komen tot een procesbeschrijving om het proces van behoeftestelling VPO goed 
ingericht te krijgen is het begin. Voor enkele opleidingen werkt u inmiddels - zij het 
nog binnen pilots - via die nieuwe procesbeschrijving. En dat met positieve 
resultaten, inclusief het nodigde draagvlak onder het (leidinggevend) personeel 
binnen zowel het korps als de PA. Daarmee is het proces voorzichtig op gang 
gebracht maar kijkend naar het volume aan opleidingen binnen het VPO, nog zeker 
niet afgerond. Gelet op de indringende adviezen die uw eigen 4M aan u geeft, ga ik 
ervan uit deze ook tot de benodigde vervolgstappen en gewenste resultaten zullen 
leiden. 

Tegen bovenstaande achtergrond benadruk ik nogmaals dat om op dit proces van 
behoeftestelling te kunnen sturen, het een vereiste is dat er permanente aandacht 
voor dit onderwerp is op niveau van de korpsleiding, gecombineerd met 
deskundigheid en ruim voldoende capaciteit voor de specialistische teams welke het 
zicht op die behoeftestelling tot stand moeten brengen.12

Na enkele jaren van noodzakelijke inspanningen is naar mijn oordeel de inrichting 
van het proces van behoeftestelling inmiddels zover op gang gebracht dat er 
voldoende randvoorwaarden aanwezig zijn om de jaarlijkse behoeftestelling 
– concreet en realistisch - in het vakspecialistisch politieonderwijs op orde te kunnen 
brengen.

Vervolg
Uitgaand van de diverse verantwoordelijkheden van de betrokken partijen rondt de 
Inspectie haar werkzaamheden af rondom het proces van de behoeftestelling in het 
VPO. Het korps en de Politieacademie zijn nu aan zet om het proces van de 
behoeftestelling verder op orde te brengen. Het Directoraat Generaal Politie en 
Veiligheid moet hierop nadrukkelijk toezien en waar nodig tijdig bijsturen. Dit neemt 
niet weg dat de Inspectie vanuit haar reguliere toezicht op de kwaliteit van het 

10 Politiewet 2012, hoofdstuk 6, artikel 65. 
11 Brief aan Tweede Kamer dd. 28-11-2018, kenmerk 2433298. Toezicht en Waarborgen op 
de politieorganisatie, bijlage 1: De Directeur-Generaal Politie en Veiligheidsregio’s voert de 
zogenoemde eigenaarsrol uit die daarmee toe ziet op de daadwerkelijke uitvoering van het 
beheer.
12 Brieven dd. 7-11-2019, kenmerk 2742550 en 8-7-2020, kenmerk 2968589.
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politieonderwijs de ontwikkelingen volgt en waar zij risico’s ziet, zal de Inspectie 
opnieuw interveniëren. Het belang van de kwaliteit van het politieonderwijs 
rechtvaardigt dat. 

Ik zal de minister over uw Eindrapportage nader informeren. Voordat ik dit eind 
januari doe, stel ik u graag in de gelegenheid uw visie op de zaak mondeling toe te 
lichten. Omdat er meer partijen zijn betrokken bij het proces van de behoeftestelling 
in het VPO, nodig ik voor dit gesprek ook uit mevrouw Van Kammen (PA) en de heer 
Baarends (DGPenV). Daarmee geef ik invulling aan de wens om dit soort 
gesprekken over het politieonderwijs in gezamenlijkheid te voeren.13 
Mijn secretariaat organiseert daartoe een overleg. 

Hoogachtend,

P.C.J. Neuteboom
Hoofdinspecteur-directeur / Plv Ig
Inspectie Justitie en Veiligheid

13 Afspraak uit het Bestuurlijk Gesprek over het Jaarbeeld Politieonderwijs 2019, dd. 10-6-
2020.


