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Persbericht Problemen politie-onderwijs

Geachte heer/mevrouw,
Onderstaand doen wij u een persbericht toekomen van de politiebond ANPV. Dit persbericht handelt
over geconstateerde problemen in het politie-onderwijs.
PERSBERICHT
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Politieonderwijs onder de maat
De opleiding van politiemensen aan de Politieacademie (PA) staat onder grote druk. Het onderwijs
dat de huidige lichting van ongeveer 1300 studenten krijgt, is zwaar onder de maat.
Dat stelt de politievakbond ANPV op basis van de verhalen van praktijkbegeleiders en studenten.
Volgens ANPV-voorzitter Xander Simonis zijn er veel te weinig lesuren, worden de studenten
onvoldoende begeleid en is onduidelijk hoe hun portfolio er straks moet uitzien. Ook mogen zij de
eerste negen maanden geen uniform dragen buiten de academie. Hierdoor kunnen zij niet worden
beoordeeld in praktijksituaties.
Simonis: “Ongeveer zeven maanden geleden is de Politieacademie begonnen met het nieuwe
politieonderwijs. Het lijkt wel of niemand precies weet hoe dat eruit moet zien en wat er moet
gebeuren. Studenten in het hele land hebben het gevoel dat ze aan hun lot worden overgelaten”.
Praktijkbegeleiders en studenten hebben hierover de noodklok geluid bij de ANPV. Simonis heeft in
de afgelopen week geprobeerd hierover in gesprek te komen met de Politieacademie. Laat ik het zo
zeggen: “Dat heeft, behalve een goed gesprek, weinig opgeleverd. De academie heeft gezegd dat er
sprake is van aanloopproblemen, maar na zeven maanden zou je toch mogen verwachten dat de
zaak verbeterd is?”
Simonis gaat er vanuit dat minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid zijn verantwoordelijkheid
gaat nemen. ”De minister is verantwoordelijk voor deze chaos. De Politieacademie valt onder de
rechtstreekse verantwoordelijkheid van hem. Ik neem aan dat hij op korte termijn gaat ingrijpen. We
hebben het over studenten vanuit de oude opleiding die zijn omgezet naar het nieuwe onderwijs en
de 1e lichting (PO21) studenten die niet het onderwijs krijgen waar ze recht op hebben”.
De problemen zijn ontstaan bij de introductie van het nieuwe onderwijs. ,”Dat komt er in grote lijnen
op neer dat studenten veel meer zelf moeten doen. Minder uren in de klas met een docent
doorbrengen, meer zelf informatie moeten ophalen. Het lijkt erop dat docenten en organisatie
onvoldoende waren voorbereid”.
En dat resulteert in een groot aantal problemen. ,”Studenten krijgen te weinig contacturen met
docenten, de begeleiding door docenten is onder de maat, er wordt niet verteld wat ze straks precies
moeten opleveren, het rooster is één grote chaos, werkruimtes zijn niet op orde en er zijn veel
vragen over hun flexibele inzetbaarheid”, aldus Simonis.
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Een teamchef van de politieacademie liet Simonis weten dat ,”Op de Haagse vestiging van de
Politieacademie in de Yp is geen fatsoenlijke werkruimte voor alle studenten. Ze moeten zittend op
de vloer in de gang hun werk doen. Simonis vindt dat onacceptabel”.
De problemen bij de Politieacademie zijn overigens breder, zo moet Simonis vaststellen. ,”Ik zie dat
het niet goed loopt bij het vernieuwde basis politieonderwijs PO21, maar ook bij het voortgezet
politieonderwijs. Op beide dossiers levert de academie niet wat ze zou moeten leveren. Ik heb dan
ook grote zorg om het kwalificatie traject N2 dat dit jaar gaat starten en waaraan ook de
politieacademie haar bijdrage zou moeten leveren. Het lijkt erop dat ze een probleem hebben met
het aantal beschikbare docenten”, aldus Simonis.
De huidige situatie is zorgelijk. Ik hoef aan niemand uit te leggen hoe groot de druk op de politie is.
De Politieacademie kan de uitstroom van politiemensen nu al niet compenseren, dat wordt de
komende jaren alleen maar erger is de indruk van Simonis. Daarover zou iedereen, de minister
voorop, zich achter de oren moeten krabben”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Indien u naar aanleiding van het bovenstaande persbericht nadere vragen of opmerkingen heeft kunt
u contact opnemen met de voorzitter van de ANPV, dhr Xander Simonis.
Hij is bereikbaar via: xander.simonis@anpv.nl of telefonisch via 06-42726566
Met vriendelijke groet,
Hans Schoones
Vicevoorzitter
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