Producten van de Politieonderwijsraad april 2003 tot april 2011
Rapporten
- Verandering onder druk. Een strategische verkenning van de Nederlandse politieorganisatie, het
politieonderwijs en het toekomstige functioneren van de Politieonderwijsraad, juni 2003
- Naar een programmatisch kader voor de politieonderwijsraad. Een verkenning van het
politieonderwijs in vergelijking met het reguliere onderwijs, november 2003
- Sociale veiligheid en gemeentelijk regie. In samenwerking met de SMVP, 2006
- Definitiestudie instrumentbepaling opleidingsbehoeften politiekorpsen, januari 2006
- Co-educatie in perspectief. Over de samenwerking tussen politieonderwijs en regulier onderwijs,
2007
- Evaluatie Politieonderwijsraad, juli 2007
- Rollen van betekenis. Over de internationale oriëntatie van het politieonderwijs en het opleiden voor
een rol in of in directie relatie met het buitenland, november 2007
- Competentiesystematiek voor het politieonderwijs. Onderzoek naar diverse competentiesystematieken en de wenselijkheid van een nieuwe systematiek voor de Politieacademie, mei 2008
- De behoefte aan politieopleidingen onder de loep. Een onderzoek onder korpsen, november 2008
- Naar een summatieve evaluatie Politieonderwijs 2002, juni 2009
- Herijken Beroepsprofielen. Interim-rapportage fase 1, september 2009
- Vervolgonderzoeken. Naar aanleiding van de rapportage ‘De behoefte aan politieopleidingen onder
de loep, een onderzoek onder korpsen, november 2009
- Juridische kennis en het proces-verbaal. Een onderzoek naar de kwaliteit en aandachtspunten voor
verbetering, januari 2011
- Jaarverslagen 2003 tot en met 2010
- Werkprogramma 2003 / 2004-2005 / 2006-2007 / 2008-2011
Signaleringrapportages
- Bijdrage aan ontwikkelingsagenda politieonderwijs, september 2007
- Aspecten van Multiculturaliteit; achtergronden bij het advies Multiculturaliteit en politieonderwijs. Een
bijdrage aan de ontwikkelingsagenda van het politieonderwijs, juni 2008
- Signaleringsrapportage. Signaleringen met betrekking tot de politiepraktijk en –organisatie alsmede
het reguliere onderwijs, november 2008
- Politie & Co. Uitwerking panelbijeenkomsten december 2008 / januari 2009. Bijdragen aan de
ontwikkelingsagenda van het politieonderwijs, september 2009
- Zicht op internationalisering. Signaleringsrapportage, januari 2010
- Kiezen én Delen. Signaleringsrapportage, juni 2010
Adviezen
- Kwalificatiestructuur Politieonderwijs. Instrumenten en procedures voor verdere ontwikkeling en
onderhoud, juni 2004
- Politieonderwijs op niveau 1? Advies met betrekking tot de relevantie van een kwalificatie
politieonderwijs op niveau 1, september 2004
- Onderwijsaanbeveling naar aanleiding van evaluatie Greco, oktober 2005
- Werken aan werkend leren. Advies met betrekking tot een normenset voor de periode van werkend
leren, juli 2006
- Opleiden voor bestuurlijk toezicht. In samenwerking met de SMVP, 2007
- Koersen naar 2011.Advies over de verdere ontwikkeling van het politieonderwijs, juli 2007
- Multiculturaliteit en politieonderwijs. Aanvulling op het advies ‘Koersen naar 2011’, februari 2008
- Bekostiging initiële opleidingen executieve doorstromers, maart 2009
- Kwaliteit in partnership. Advies met betrekking tot het concept wetsvoorstel wet versterking
samenwerking en gemeenschappelijk functioneren politie, september 2009
- Perspectieven op politieonderwijs. Kwaliteit, variëren en doelmatigheid, maart 2010
- Schakelen in verantwoordelijkheid. Beroepen van de politie herijkt, februari 2010
Jaarlijkse adviezen
- Over de kwalificatiestructuur van het politieonderwijs, 2006 tot en met 2012
- Over de toewijzing van opleidingsplaatsen (initieel en post-initieel), 2005 tot en met 2012

