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3.  DE FORMULERING EN AANBESTEDING VAN HET ONDERZOEKSPROGRAMMA

De kern van het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap bestaat uit een meerjarig 

onderzoeksprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd via een publieke aanbesteding van nieuw 

onderzoek. Jaarlijks wordt in juni een openbare oproep gepubliceerd, de zogenaamde Call. Daarin 

worden kennis- en onderzoeksinstellingen uitgenodigd om onderzoeksvoorstellen in te dienen.

De inschrijving is gebonden aan een aantal procedures met betrekking tot onder meer het opstellen 

en indienen van voorstellen. Ingediende voorstellen worden onderworpen aan een selectie- en 

beoordelingsprocedure onder supervisie van de Commissie Kennis en Onderzoek (CKO) van de 

Politieonderwijsraad. De Commissie Kennis en Onderzoek heeft deze taak vanaf 2014 overgenomen 

van de Programmacommissie Politie en Wetenschap, die is opgeheven. 

De CKO toetst en beoordeelt voorstellen en aanvragen en stelt op basis daarvan een voordracht op 

voor het onderzoeksprogramma. Dat wordt ter vaststelling voorgelegd aan het College van Bestuur 

(CvB) van de Politieacademie. Voor nieuw te starten onderzoek is jaarlijks ongeveer 1,6 miljoen euro 

beschikbaar. Er worden 10 tot 15 onderzoeksvoorstellen gehonoreerd op basis van de Call. 

2. OPZET ONDERZOEKSPROGRAMMERING

Afgelopen jaar is in nauwe afstemming met de politie door de Politieacademie een Strategische 

Onderzoeksagenda voor de Politie opgesteld (SOANP), zie bijlage 1. Deze Strategische 

Onderzoeksagenda is na advies van de Commissie Kennis en Onderzoek door de Minister van 

Veiligheid en Justitie op 1 mei 2015 vastgesteld en geeft van 2015 tot 2019 sturing aan het onderzoek 

dat wordt gestart. Doel is om nog beter aan te sluiten bij de behoefte van de politie en meer 

samenhang te brengen in onderzoek dat door de Politieacademie wordt uitgevoerd (zie bijlage 2) en 

extern in opdracht van Politie en Wetenschap wordt aanbesteed. De SOANP omvat een aantal thema’s. 

Hierover wordt inhoudelijk bij deel II meer toegelicht. Daarbij is een verdeling gemaakt tussen 

thema’s die met name door de Politieacademie worden onderzocht, en thema’s die vooral door middel 

van de Call worden aanbesteed. Het accent in deze Call ligt bij thema 1 van de SOANP; dit brede thema 

wordt in de SOANP ‘Actuele ontwikkelingen en interventies’ genoemd. Er kan wel een relatie worden 

gelegd met andere thema’s uit de SOANP. Hierover vindt u meer informatie bij deel II van de Call. 

Het Onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap van de Commissie Kennis en Onderzoek wil een 

impuls geven aan de zoektocht naar praktijkgerichte kennis ter ondersteuning van het politievak en 

-onderwijs. Daarbij is zowel de politie zelf als haar omgeving onderwerp van onderzoek. Ook wil 

Politie en Wetenschap (P&W) een bijdrage leveren aan de wetenschappelijke kennis over de politie en 

de inrichting van de politiefunctie in een democratische rechtsstaat.

Er worden hoge eisen gesteld aan zowel de relevantie van onderzoeken als aan de overdracht van 

onderzoeksresultaten naar onderwijs en praktijk. Het uiteindelijke doel is dat nieuw ontwikkelde 

kennis zijn weg vindt in de politiepraktijk, het politiebeleid en de politieopleiding.

deel i. het programma politie en wetenschap

1. DOEL
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deel ii. de call 2015

Met de Strategische Onderzoeksagenda voor de Politie (SOANP) is voor Politie en Wetenschap een 

nieuw tijdperk aangebroken. De Call is gebaseerd op de SOANP en heeft als hoofdthema Actuele 

ontwikkelingen en interventies politie, dit is thema 1 van de SOANP. Dit betreft een breed thema 

waar veel sub-thema’s onder geschaard kunnen worden. Zie ook de SOANP zelf, die is toegevoegd als 

bijlage 1 van deze Call. 

Bij de politie bestaat blijvend behoefte aan onderzoek dat inzicht biedt in (georganiseerde) 

criminaliteit, in de effectiviteit van politieoptreden daartegen en in nieuwe methodes van 

criminaliteitsbestrijding, al dan niet samen met partners en burgers. Daarnaast is het belangrijk om 

knelpunten in het uitvoerend politieoptreden nader te onderzoeken. Het gaat daarbij zowel om 

effectieve strategieën voor de organisatie als werkbare tools voor de medewerker. 

Er kan bij dit centrale thema van de Call wel een relatie worden gelegd met andere thema’s uit de 

SOANP. Hierbij dient rekening gehouden te worden met het volgende. In de onderzoeksprogrammering 

op basis van de SOANP is een verdeling gemaakt tussen thema’s die met name door de Politieacademie 

worden onderzocht, en thema’s die vooral door middel van de Call worden aanbesteed. Voor deze 

verdeling in thema’s tussen de Politieacademie en Politie en Wetenschap gelden geen harde grenzen, 

het gaat vooral om accentverschillen. Met name op grensvlakken met thema’s die de Politieacademie 

wil onderzoeken, is onderlinge afstemming gewenst om overlap in onderzoek te voorkomen. De 

Politieacademie zal in haar onderzoek de aandacht vooral richten op: lokale basis op orde, technologie 

en effectief informatiegebruik, en de politiemedewerker met als aandachtspunt: weerbaar en integer, en 

vakkundig optreden. Zie voor meer informatie bijlage 2 van deze Call. 

Bij het hoofdthema van deze Call, Actuele ontwikkelingen en interventies politie, valt ter oriëntatie 

te denken aan de hieronder genoemde voorbeelden, die zijn bedoeld voor het stimuleren van 

ideevorming en dus niet limitatief zijn. Onderzoeksvoorstellen met een ‘vrij thema’ die wel binnen de 

thema’s van de SOANP vallen, blijven van harte welkom.

•	 Effectiviteit van politieoptreden

 Het blijft relevant om te kijken naar het rendement en de effectiviteit van de gedane inspanningen 

door politieoptreden tegen bijvoorbeeld High Impact Crimes (HIC), waaronder straatroof, 

overvallen en cybercrime. Het is van belang om daarin de knelpunten binnen de uitvoering bloot 

te leggen, maar ook om good practices te analyseren en op het dagelijks handelen te reflecteren. 

•	 De politie als efficiënte organisatie

 Een van de pijlers van de nationale politie is het aanzienlijk reduceren van regels en procedures 

en daarnaast, mede door een standaardisatie van vaardigheden, het vakmanschap te vergroten. Hoe 

verhoudt dit proces zich tot de professionele ruimte van de politiemedewerker?

 Een andere ontwikkeling is het sluiten van politiebureaus; soms worden deze vervangen 

door steunpunten in gemeentehuizen. Welke effecten heeft dit op het dagelijks werk van de 

politiemedewerker? Hoe zit het met de zichtbaarheid en aanspreekbaarheid naar de burger toe? 

1. CENTRAAL THEMA: ACTUELE ONTWIKKELINGEN EN INTERVENTIES 

 POLITIE (THEMA 1 SOANP)
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•	 De rol van technologie bij interventies door de politie

 Op het gebied van technologie gaan de ontwikkelingen snel. Het gaat daarbij niet alleen om 

digitalisering, maar ook bijvoorbeeld om het gebruik van locatietechnologie als drones, sensoren 

en kleine draagbare camera’s. Welke nieuwe veelbelovende technologische ontwikkelingen 

verdienen het om getoetst te worden in de politiepraktijk? Bij dit aandachtsgebied is het goed om 

af te stemmen met de lector Intelligence van de Politieacademie. 

•	 Transnationale criminaliteit

 Een fenomeen waar een grote uitdaging ligt voor de politieaanpak, is de transnationale 

criminaliteit. Globalisering van goederen en personen vereist dat de politie zich transnationaal 

eveneens sterk zal moeten oriënteren en organiseren. Niet alleen jihadisme en mensenhandel, 

maar ook bijvoorbeeld autodiefstal, woninginbraak of overlast kunnen verband houden met 

grensoverschrijdende ontwikkelingen, zoals mobiel banditisme. Onderzocht kan worden hoe het 

op dit punt staat met de politiële en justitiële samenwerking op internationaal niveau.

•	 Etnische spanningen in grote steden en legitimiteit van de politie

 Er is zorg over een toename van etnische spanningen bij vooral jongeren in grote steden en 

desintegratie in volksbuurten. De politie lijkt niet goed vat te hebben op deze jongeren, getuige ook 

de discussie over etnisch profileren. Jihadisme heeft de verhoudingen verder onder druk gezet. Bij 

dit aandachtsgebied is het goed om af te stemmen met de Politieacademie, die met name zal kijken 

of de lokale basis op orde is.

•	 Samenwerking met partners en identiteit van de politie

 De politie is geen monopolist in wetshandhaving en criminaliteitsbestrijding. Bij het optreden van 

de politie en de relatie met haar partners wordt ook blijvend aandacht gevraagd voor het nadenken 

over de gewenste identiteit van de politie, nu en in de toekomst. Dit komt mede voort uit de 

nadruk die er lijkt te liggen op repressie, waarbij handhavingstaken steeds vaker lijken te worden 

overgenomen door anderen dan de politie. Denk hier aan het groeiend aantal gemeentelijke 

toezichthouders en de uitdijende private sector. Is dit een goede ontwikkeling, die bij deze tijd 

hoort, of schuilen hierin ook gevaren? 

•	 De rol van de burger in politiekwesties

 Een blijvend relevant thema rondom samenwerking is de relatie tussen politie en burger. Daarbij 

is de burger zeker niet alleen slachtoffer of dader, maar steeds meer ook partner in veiligheid. 

Burgers willen meehelpen en doen dat ook, soms ongevraagd. Sociale media bieden daartoe steeds 

meer mogelijkheden. Het blijkt lastig aan te tonen wat de bijdrage is van Burgernet en AMBER 

Alert aan de effectiviteit van het politiewerk. Is dat wel het belangrijkste doel van deze vormen van 

burgerparticipatie? Daarnaast kunnen burgers het handelen van de politie via smartphone camera’s 

en sociale media kritisch en nauwgezet volgen. Dit werpt vragen op voor de politie hoe hierop te 

reageren. 
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a.  Het opstellen in hoofdlijnen van een onderzoeksidee (2 pag ina’s)

De procedure voor het indienen van onderzoeksvoorstellen is behoorlijk gewijzigd. Deze bestaat 

vanaf nu namelijk uit twee rondes. U wordt in deze eerste ronde uitgenodigd om een onderzoeksidee 

op hoofdlijnen in te dienen (maximaal 2 pagina’s). Uit de ingediende onderzoeksideeën wordt een 

beperkt aantal geselecteerd en vervolgens wordt de indiener uitgenodigd om in nauwe afstemming 

met Politie en Wetenschap een onderzoeksvoorstel uit te werken.

In het onderzoeksidee worden kort beschreven:

•	 het	onderzoeksonderwerp,	de	belangrijkste	onderzoeksvraag,	relevantie	en	doelstelling

•	 te	gebruiken	onderzoeksmethoden	op	hoofdlijnen

•	 organisatie	en	uitvoering

•	 globale	eerste	raming	van	de	kosten	

•	 indien	van	toepassing:	welk	consortium	van	collega-instituten	het	onderzoek	uitvoert,	welk	

instituut welk deel van het onderzoek uitvoert en wie eindverantwoordelijk is voor het onderzoek

Aangezien het onderzoeksidee dient te leiden tot een Nederlandstalig eindrapport, moeten offertes in 

het Nederlands worden ingediend.

b.  Het indienen van een onderzoeksidee

Inschrijvingsprocedure

De inschrijving behelst het indienen binnen de daarvoor gestelde termijn (zie hierna) van een 

onderzoeksidee van 2 pagina’s voor een onderzoeksproject.

Per onderzoeksinstelling mogen maximaal 2 onderzoeksideeën worden ingediend. 

N.B.: Dit is inclusief onderzoeksideeën die zijn ingediend in samenwerkingsverbanden en waarbij u de 

hoofdindiener bent. 

Onderzoeksideeën dienen uitsluitend per e-mail te worden aangeleverd.

c .  Inschrijvingstermijn en adres

De inschrijving van de Call 2015 sluit op zondag 16 augustus 2015 om 16.00 uur. Dat wil 

zeggen dat onderzoeksideeën uiterlijk op dat tijdstip per e-mail moeten zijn aangeleverd bij het 

Programmabureau Politie en Wetenschap.

Voorstellen dienen te worden gemaild naar:

proposal@ppenw.nl

Uiterlijk 16 oktober 2015 ontvangt u bericht of uw onderzoeksidee is geselecteerd voor de tweede 

ronde. Indien dit het geval is, dan dient u vervolgens het uitgewerkte onderzoeksvoorstel in vóór 14 

december 2015.

2. INSCHRIJVINGSPROCEDURE

 Le t  op : de ze  i s  gewi j z igd  t .o. v. voo rgaande  j a ren !
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3. SELECTIE- EN BEOORDELINGSPROCEDURE

De procedure

Ontvankelijke onderzoeksideeën worden onderworpen aan een selectie- en beoordelingsprocedure onder supervisie van de 

Commissie Kennis en Onderzoek (CKO).

Ontvankelijke onderzoeksideeën worden in de eerste plaats beoordeeld op wetenschappelijke en 

praktijkrelevantie. Verder wordt gelet op creativiteit en originaliteit. Bovendien wordt een eerste 

inschatting gemaakt van de verwachte doelgerichtheid van de voorgestelde onderzoeksmethoden. 

De selectie van binnengekomen onderzoeksideeën wordt gemaakt door medewerkers van het 

Programmabureau Politie en Wetenschap in afstemming met Politieacademie, politie en andere 

deskundigen. Vervolgens wordt bij de beste onderzoeksideeën getoetst of er overlap kan ontstaan met 

onderzoek van bijvoorbeeld de Politieacademie, het WODC en de Inspectie Veiligheid en Justitie. 

Hierna wordt besloten welke onderzoeksideeën in een tweede ronde mogen worden uitgewerkt. 

Dit gebeurt door de indieners in nauw overleg met Politie en Wetenschap en waar nodig met 

andere deskundigen en betrokkenen, zoals de politie. Op basis van de onderzoeksvoorstellen die 

binnenkomen in de tweede ronde, wordt een uiteindelijke selectie gemaakt die wordt voorgelegd aan 

de CKO.

De CKO toetst en beoordeelt de onderzoeksvoorstellen die op uitnodiging zijn uitgewerkt, op onder 

meer:

•	 wetenschappelijke	kwaliteit

•	 praktijkrelevantie

•	 helderheid	van	probleem-	en	vraagstelling	en	te	onderscheiden	onderzoeksstappen

•	 aansluiting	tussen	doel-	en	vraagstelling	en	te	hanteren	methoden	en	technieken

•	 doorlooptijd	en	kosten	(waaronder	uurtarief)	in	relatie	tot	verwachte	opbrengsten	en	resultaten

Onderzoeksvoorstellen zullen met elkaar concurreren en alleen de beste voorstellen worden 

gehonoreerd. 

Afhankelijk van de uitkomst van deze procedures wordt een selectie gemaakt voor de voordracht aan 

het College van Bestuur van de Politieacademie. 

Beoordelingstermijn

Indieners van onderzoeksideeën ontvangen uiterlijk 28 augustus 2015 bericht per mail of hun idee 

ontvankelijk is verklaard en in de beoordelingsprocedure wordt meegenomen. Vervolgens ontvangen 

zij vóór 16 oktober 2015 bericht of het ingediende onderzoeksidee doorgaat naar de tweede ronde. 

Onderzoeksideeën die zijn geselecteerd voor de tweede ronde, dienen te worden uitgewerkt vóór 

14 december 2015. 

Uiterlijk 1 februari 2016 zal bekend worden gemaakt welke onderzoeksvoorstellen zijn verkozen 

en deel uitmaken van het onderzoeksprogramma 2016 dat aan het CvB van de Politieacademie ter 

vaststelling zal worden aangeboden.
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4. AANBESTEDINGSPROCEDURE

Als het geactualiseerde onderzoeksprogramma 2016 op voordracht van de CKO door het CvB is 

vastgesteld, kan met de aanbesteding van onderzoeksprojecten worden begonnen. Dat zal niet eerder 

zijn dan februari 2016.

De aanbesteding van projecten zal in hoofdzaak bestaan uit het opstellen en ondertekenen van 

onderzoekscontracten en mogelijk, in overleg met de onderzoekers, het instellen van een commissie 

die de uitvoering van een onderzoeksproject verder zal begeleiden.
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1. WEBSITE

Het Programma Politie en Wetenschap beschikt over een eigen website: www.politieenwetenschap.nl.

De Call 2015 staat integraal op de site en kan worden gedownload.

Het e-mailadres voor het elektronisch toezenden van onderzoeksvoorstellen is: proposal@ppenw.nl.

2. BELANGRIJKE TELEFOONNUMMERS EN E-MAILADRESSEN

Nadere informatie over deze Call kan telefonisch worden ingewonnen:

06-132 161 68 Annemieke Venderbosch, Programmadirecteur,

 annemieke.venderbosch@politieacademie.nl

055-539 72 16 Monique van Nieuwenburg, Bureau Politie & Wetenschap,

 info@politieenwetenschap.nl

deel iii. nadere inFormatie


