Dankwoord Han Leune 19 april 2011
Ik dank de minister van Veiligheid en Justitie en de voorzitter van het College van Bestuur
van de Politieacademie voor hun vriendelijke woorden en vererende geschenken.
In maart 2001 werd ik namens de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken benaderd om
voorzitter van de Politieonderwijsraad te worden. Kort daarvoor was ik teruggetreden als
voorzitter van de Onderwijsraad en naderde het moment waarop ik zou stoppen als kroonlid
van de Sociaal-Economische Raad. Het lag in mijn voornemen om mij in het vervolg
ongehinderd door externe verplichtingen te wijden aan mijn onderwijstaken en mijn
wetenschappelijk werk op mijn thuisbasis, de Erasmus Universiteit Rotterdam. Toen ik werd
geïnformeerd over de opzet van de POR raakte ik geboeid door de mogelijkheden van dit
nieuwe adviesorgaan, zeker toen mij duidelijk werd dat de komst ervan onlosmakelijk
verbonden was met een grondige, baanbrekende vernieuwing van het politieonderwijs, zoals
die in 2002 gestalte zou krijgen. Het leek mij een uitdaging om bij de implementatie daarvan
als adviseur betrokken te zijn.
Het zou in 2001 nog twee jaar duren alvorens de POR van start ging. Dit bood mij de
mogelijkheid om bij de opbouw van de Raad en van het ondersteunende secretariaat nauw
betrokken te zijn.
De taken, positie en samenstelling van de POR zijn destijds door de wetgever goed doordacht.
Ik wijs daarbij op de volgende kenmerken van deze Raad:
1. De Raad is enerzijds geconstrueerd als een onafhankelijk adviesorgaan, doch is
anderzijds door zijn samenstelling nauw verweven met het politiebestel.
2. De Raad is geen vrijblijvende praatclub. Positie en taken zijn wettelijk verankerd.
3. Alle relevante gremia die op de een of andere wijze bij het politieonderwijs betrokken
zijn, zijn in de Raad vertegenwoordigd waardoor Raadsadviezen kunnen steunen op
een breed draagvlak.
4. Van de Raad maken niet alleen direct betrokkenen bij het politieonderwijs deel uit
maar ook vertegenwoordigers van het reguliere onderwijs en twee onafhankelijke
leden. Er wordt dus in de Raad ook van buiten naar binnen gekeken.
5. De Raad is zodanig gepositioneerd en geëquipeerd dat zij gelijktijdig kan fungeren als
advies- en als afstemmingsorgaan. Alle relevante partijen zitten aan tafel en dit maakt
het mogelijk gedachten en wensen over de opzet en inrichting van het politieonderwijs
uit te wisselen en op elkaar af te stemmen. In dit opzicht neemt de POR in het geheel
van adviesorganen van de rijksoverheid een bijzondere plaats in. De POR dient niet
alleen de voor het politieonderwijs verantwoordelijke minister, maar is als
overlegplatform ook voor het vormgeven van de betrekkingen tussen de betrokken
partijen van belang, ook als de inspanningen die daarmee gepaard gaan niet uitmonden
in adviezen richting minister. In de praktijk blijkt de afstemmingstaak vooral het
karakter te hebben van een pacificatietaak. Problemen die zich op het terrein van het
politieonderwijs voordoen komen op tafel, worden uitgepraat en tot een oplossing
gebracht. Het is met het oog hierop van groot belang dat ook de Politieacademie aan
tafel zit.
6. De adviestaak van de Raad is door de wetgever breed gedefinieerd; vrijwel alle
aspecten van het politieonderwijs worden door de POR bestreken. Cruciaal is de in de
wet geborgde opdracht om bij te dragen aan het ontwikkelen en onderhouden van een
kwalificatiestructuur, gericht op een goede aansluiting tussen het aanbod van
politieonderwijs en de vraag daarnaar vanuit de praktijk. Daarbij draagt de wetegever
de POR op om oog te hebben voor ontwikkelingen in internationaal verband.
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Er is, meen ik, alle reden om tevreden te zijn over de wijze waarop de POR zijn taken vervult.
De POR heeft zich stevig genesteld binnen het politiebestel en heeft kans gezien om
betekenisvolle adviezen uit te brengen die vrijwel steeds zijn opgevolgd. Van bijzondere
betekenis waren m.i. de adviezen over de vormgeving van het werkend leren, over de
fexibilisering van het aanbod van het politieonderwijs en over de herijking van de
beroepsprofielen. Dit laatstgenoemde, recente advies dat onder leiding van Prof. Wim Nijhof
tot stand kwam steunt op een grondig onderzoek naar ontwikkelingen die zich in het werk van
de politie voltrekken en naar de consequenties die daaruit behoren te worden getrokken voor
de opzet en inrichting van het politieonderwijs.
Ik heb het als een eer en een genoegen ervaren om vergaderingen van de Raad te mogen
leiden en, balancerend op de grens tussen wetenschap en beleid, adviezen tot stand te zien
komen die hun weg naar de praktijk hebben gevonden. Ik dank de leden en ex-leden van de
Raad voor hun bereidheid om te zoeken naar consensus over de oplossing van veelal lastige
vraagstukken en voor de vriendschappelijke en ongedwongen wijze waarop we met elkaar
omgingen.
Ik dank de bewindslieden van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Justitie waarmee
ik vanaf 2001 te maken had en de huidige minister van Veiligheid en Justitie voor het in mij
gestelde vertrouwen en voor de wijze waarop de POR als adviesorgaan is en wordt bejegend.
Met diverse van hun medewerkers aanvankelijk onder leiding van Jan-Kees Goet en later van
Sandor Gaastra heb ik vruchtbare en plezierige contacten onderhouden. Uit de beginperiode
bewaar ik goede herinneringen aan de samenwerking met Liesbeth Huyzer, Geert-Jan Fetter
en Harry Koster. In de laatste fase van mijn voorzitterschap hebben vooral Bea Marsman en
Ben Spijker veel bijgedragen aan het stroomlijnen van het alledaagse verkeer tussen de POR
en de ambtelijke schakels richting ministers c.q. de minister.
In de memorie van toelichting bij de wet waarin de POR is geregeld is beschreven dat de POR
is geconstrueerd als een orgaan dat onafhankelijk van de Politieacademie (destijds LSOP
genaamd) functioneert. Hun posities en verantwoordelijkheden binnen het bestel lopen
inderdaad uiteen, maar in de uitoefening van hun taken raken ze elkaar. Ik heb direct vanaf de
start gestreefd naar goede betrekkingen over en weer en heb ervaren dat dit wederzijds was. Ik
bewaar goede herinneringen aan de contacten met Peter IJzermans, Ineke Stam, Peter van
Zunderd, Dirk Hilarides, en de huidige leden van het College van Bestuur Ad van Baal, Alice
Vellinga en Pieter Tops. Met talloze van hun medewerkers op diverse niveaus, centraal en
regionaal, verliep de samenwerking uitstekend.
Door de komst van Nationale Politie wordt de bestuurlijke positie van de Politieacademie
heroverwogen. In het volle besef dat mijn mandaat als voorzitter van de POR sinds 1 april j.l.
is verstreken veroorloof ik mij op de valreep hierover nog een advies aan het kabinet dat ik als
volgt samenvat. Wees zuinig op de Academie, koester de professionele statuur die de
Academie zich heeft weten te verwerven, zorg voor een zodanige positionering in het nieuwe
bestel dat de Academie enerzijds wezenlijk verbonden blijft met de politiesector, doch
anderzijds voldoende professionele speelruimte behoudt om als een volwaardige
onderwijsinstelling te kunnen functioneren. Besef hoe belangrijk de kennisfunctie van de
Academie is voor het ontwikkelen en verzorgen van kwalitatief hoogwaardig
beroepsonderwijs ten dienste van de politie en daarmee voor de gehele samenleving.
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Het secretariaat van de POR heeft mij deskundig gesteund in de uitoefening van mijn taak als
voorzitter. Voor de POR als geheel is dit secretariaat van grote waarde; het is de spil waar het
werk van de Raad om draait. Het is bewonderenswaardig hoe dit relatief kleine apparaat kans
ziet om veel en kwalitatief uitstekend werk te verzetten. Daarbij speelt de secretaris, Henk
Huisjes, een sleutelrol. Beste Henk, heel veel dank voor jouw loyale en creatieve steun.
Dankbaar ben ik ook voor de wijze waarop ik ben bijgestaan door Maria Klaassen, Theo
Jansen en Rob van Wijnbergen.
Van de wijze waarop Pieter-Jan Belder de tweede Engelse suite van de grote Bach heeft
vertolkt heb ik intens genoten. Dat hij zich vanmiddag hiervoor heeft willen vrijmaken heb ik
buitengewoon gewaardeerd.
Ik stel het op prijs dat ik aanstaande donderdag nog in de gelegenheid ben om afscheid te
nemen van diverse medewerkers van de 26 korpsen waarmee ik de afgelopen jaren heb
mogen samenwerken, vooral in mijn rol als voorzitter van de commissie CVOP van de POR.
Het afscheid van de POR stemt weemoedig. Het is een troostrijke gedachte dat ik de Raad kan
achterlaten in een blakende gezondheid en onder leiding van een voortreffelijke opvolger.
Graag wens ik de POR het allerbeste toe. Ik dank u allen hartelijk voor uw komst en uw
cadeaus.
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