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Aanvullende digitale informatie bij de CPS- 
studiedag:  

Alles komt goed. Ook het politieonderwijs? 
15 oktober 2021 

_____________________________________________________________________________   

Het is de bedoeling van het CPS om bij elk van de studiedagen de deelnemers te voorzien van 
aanvullende digitale informatie. Op deze wijze kan wie verder méér wenst te vernemen over de 
problematiek die in de studiedag aan bod kwam zich verder informeren.  
Wij streven niet de volledigheid na, wél bieden we u een selectie van relevante informatie. 

Deze lijst kwam tot stand met medewerking van de leden van de werkgroep die instonden voor de 
totstandkoming van de studiedag. 

Wie dit wenst kan ons bijkomende suggesties doen om de inventaris aan te vullen. 
_____________________________________________________________________________ 

1. Recente regelgeving (sinds 2019) 
 

1.1. Erkenning beroepskwalificatie inspecteur van politie 

25 januari 2019. Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie 
graduaat in de politiekunde en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 april 
2018 tot erkenning van de beroepskwalificatie inspecteur politie. Belgisch Staatsblad, 14.03.2019, p. 
26812. 
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=15287  
Samenvatting en toelichting:  
Lemmens L., Vlaanderen zet volgende stap naar ‘Graduaat in de politiekunde. Polinfo.be, Wolters 
Kluwer Nieuws - 14/03/2019 
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300676711&contentdomains=POLINFO&lang=nl    

1.2.  Bijsturing onderwijs- en examenreglement opleiding inspecteur van politie. 

13 JANUARI 2020. Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 september 
2015 houdende het onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de 
personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 3 februari 2020. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/02/03_1.pdf#Page14  

13 JANUARI 2020. Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende teksten betreffende de 
basisopleiding van de personeelsleden van het basiskader van de politiediensten, BS 3 februari 2020. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/02/03_1.pdf#Page18  
Samenvatting en toelichting:  
Lemmens L., Basisopleiding inspecteur van politie alweer bijgestuurd om slaagkansen te vergroten.  
Wolters Kluwer, Polinfo.be Nieuws - 04/02/2020   
https://polinfo.kluwer.be/newsview.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300742803&lang=nl  
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1.3. Commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding 

29 JULI 2020. — Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling en de nadere 
werkingsregels van de commissie belast met de controle op de kwaliteit van de politionele opleiding. 
BS 17 augustus 2020, p.60968. 
http://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf/2020/08/17_1.pdf#Page14  
Samenvatting en toelichting: 
Lemmens L., Minister De Crem komt met werkingsregels voor commissie die kwaliteit van 
politiescholen controleert. Wolters Kluwer, Polinfo.be Nieuws - 21/08/2020 
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?id=VS300790382&contentdomains=POLINFO&lang=nl  
 
1.4. Vernieuwde selectie voor operationeel en Calog personeel  

11 JULI 2021. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 
tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van 
de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de selectie en de rekrutering van de 
personeelsleden van de politiediensten, BS 20 juli 2021, bl. 71599. 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/change_lg.pl?language=nl&la=N&cn=2021071106&table_n
ame=wet  

11 JULI 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de selectie en de 
rekrutering van de personeelsleden van de politiediensten, BS 20 juli 2021,bl. 71609. 
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.pl?language=nl&caller=summary&pub_date=21-
07-20&numac=2021042488    
Samenvatting en toelichting: 
Federale regering introduceert nieuw concept voor selectie en rekrutering politiepersoneel. 
Droits Quotidiens Legal Design. Wolters Kluwer, Polinfo.be Nieuws - 27/07/2021. 
https://polinfo.kluwer.be/NewsView.aspx?contentdomains=POLINFO&id=VS300878293&lang=nl  
Tuypens S., De nieuwe rekruterings- en selectieprocedure voor de politiediensten. Blue Minds en 
Bleu Connect. Nieuwsbrief 20.08.2021. Vanden Broele. 
 

2. Activiteiten CPS en publicaties m.b.t. de problematiek sinds 2001 

*Van Elchingen, S. (Ed.) (2001). De vorming van de politie in het kader van de nieuwe 
politieorganisatie. Centrum voor Politiestudies VZW. 
Deze publicatie omvat het samenvattend verslag van 3 activiteiten in 2002. 
Archief CPS. 

*CPS-studiedag: Politie-opleiding: dead end street. 2003 
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-2003-politie-opleiding-dead-
end-street/   

*Ponsaers P., Verschraegen A.,  Eliaerts, C., (Ed.) Het opleidingsdebat heropenen … op zoek naar 
concrete oplossingen. Cahier Politiestudies nr.2, 5. Brussel Politeia 2007. 

*CPS Internationaal seminarie: De politieopleiding, op weg naar Bologna? Brussel 2008   
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-2008-internationaal-seminarie-
de-politieopleiding-op-weg-naar-bologna/  
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-2008-internationaal-seminarie-
de-politieopleiding-op-weg-naar-bologna/  
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*De Kimpe S. (Red), Geleerde Veiligheid. Themanummer Orde van de dag. Aflevering 46 juni 2009. 
Kluwer 

*De Kimpe S., Gunther Moor L., Van Reenen P., Vlek F. (Eds.) Professionalisering en socialisatie.  
Cahier Politiestudies nr.22, Brussel Politeia 2012/1. 
 
De politieopleiding: motor van de politiewerking (2012).  CPS-studiedag  
https://www.policingandsecurity.be/zzz-studiedagen/cps-studiedag-de-politieopleiding-motor-van-
de-politiewerking-2012/  

De Kimpe S., Politieonderwijs is te belangrijk om het alleen aan de politie over te laten! Een 
toekomstperspectief voor het Belgische politieonderwijs. 
Panopticon 37 (2) 2016 Maklu 

*De Kimpe S., Huisjes H., Smit A., & Van Daele E.; (eds.) (2018). Opleiding & Onderwijs van de politie. 
Cahiers Politiestudies, jrg. 2018/4, nr. 49. Oud-Turnhout/’s-Hertogenbosch. Gompel&Svacina. 

Samen werken aan goed politieonderwijs en -onderzoek. Evaluatie van de inbedding van de 
Politieacademie in het nieuwe politiebestel. 
ABDTOPConsult.  Algemene Bestuursdienst Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties. 
2019 Nederland 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/95671.pdf  

Terpstra J., Schaap D., Hoger onderwijs voor de Politie. Een onderzoek in Noorwegen, Noordrijn-
Westfalen en Finland van de Radboud Universiteit Nijmegen in opdracht van de portefeuillehouder 
Gebiedsgebonden Politie. 
Politie Nederland 2020. 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/99338.pdf  

Snel G., Voorbij de branding. Een lange termijn perspectief op hoger politieonderwijs.  
Politieacademie 2020 Politie Nederland. 
https://www.politieacademie.nl/kennisenonderzoek/kennis/mediatheek/PDF/99417.pdf  
 
De basisopleiding van het basiskader van de politie. Een verkennend onderzoek van het CPS in 
verschillende Europese landen. Dit onderzoek wordt in primeur aangeboden aan de deelnemers van 
de studiedag ‘Alles komt goed. Ook het politieonderwijs’. 15 oktober 2021 
Kan geraadpleegd worden op de wesbsite van het CPS :  
https://www.policingandsecurity.be/activity/cps-studiedag-alles-komt-goed-ook-het-
politieondewijs/  

2 december 2021 Online Conferentie: "Politietraining gisteren, vandaag en morgen” (gratis) 

In het kader van het 75-jarig bestaan van de stichting organiseert het Swiss Police Institute (PSI), 
gevestigd in Neuchâtel, een drietalig online colloquium dat zich richt op ontwikkelingen, uitdagingen, 
goede praktijken en innovaties op het gebied van politietraining. Een van de doelen van dit 
evenement is het bouwen van een brug tussen politie en wetenschap, tussen degenen die het 
politieberoep uitoefenen en degenen die onderzoek doen naar dit beroep. Zwitserse specialisten 
maar ook internationale experts zullen tijdens deze conferentie aan het woord komen. 
Aanvullende informatie en inschrijven: https://www.institut-police.ch/fr/savoir/colloque  of 
https://www.edupolice.ch/fr/COLLOQUE  

*Deze activiteiten en publicaties bevatten bijdragen van diverse personen m.b.t. de problematiek. 


