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BIJLAGEN 
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De tabellen in deze bijlagen hebben tot doel de belangstellende lezer 

van het zesde Interim-rapport zo exakt mogelijk te informeren omtrent 

een aantal uitkomsten van het deelonderzoek "Visies van mentoren en 

ploegkommandanten op beroep en opleiding". 

De nummers van de tabellen korresponderen met de nummers in de respek-

tievelijke vragenlijsten voor mentoren en ploegkommandanten. 

Deze vragenlijsten zijn eveneens in deze bijlagen opgenomen. 

Tabel M32/P22 bijvoorbeeld verwijst naar vraag 32 uit de lijst voor 

mentoren en naar vraag 22 uit de lijst voor ploegkommandanten. 

Geinteresseerde lezers kunnen bij de Stichting Itoba nog een aparte 

tabellenbijlage verkrijgen, waarin de frekwentieverdelingen van alle  

vragen zijn opgenomen. 

Steeds zijn de resultaten uitgesplitst naar rijkspolitie en gemeente-

politie. 

"N" wil zeggen: het aantal mentoren of ploegkommandanten dat een "geldig" 

antwoord heeft gegeven op de betreffende vraag. 

Waar in . enkele tabellen melding wordt gemaakt van een gemiAdelde, wordt 

steeds het rekenkundig gemiddelde bedoeld, tenzij anders wordt vermeld. 

Statistisch signifikante verschillen tussen mentoren en ploegkommandanten 

of binnen deze groepen maar dan tussen rijkspolitie en gemeentepolitie, 

worden aangeduid met p-waarden: de kans dat het gevonden verschil aan 

toeval is toe te schrijven. 

Er is steeds tweezijdig getoetst, tenzij anders wordt vermeld. 



ploegkommandanten 

totaal 	RP 	GP 
N=100 	N=41 	N=59 

	

2.9 	2.9 	2.9 

	

1.8 	1.8 	1.8 

	

2.7 	2.3 	3.1 

	

2.1 	2.3 	1.9 

	

1.1 	1.3 	1.0 

	

2.7 	2.7 	2.8 

	

3.5 	3.5 	3.4 

	

2.1 	2.2 	1.9 

	

2.7 	2.5 	2.9 

	

3.3 	3.7 	3.1 

	

1.5 	1.5 	1.4 

	

3.0 	2.9 	3.0 

	

1.6 	1.7 	1.5 

	

1.1 	1.1 	1.1 

	

2.4 	2.3 	2.4 

	

3.4 	2.9 	3.7 

	

1.7 	1.6 	1.7 

	

2.3 	2.3 	2.3 

	

2.8 	2.2 	3.2 

	

1.1 	1.1 	1.1 

	

2.6 	2.6 	2.5 

	

3.4 	3.3 	3.4 

	

1.3 	1.4 	1.3 

	

2.7 	2.8 	2.7 

	

2.6 	2.5 	2.7 

	

2.4 	2.2 	2.5 

	

2.7 	2.7 	2.8 

	

2.7 	2.7 	2.7 

	

1.5 	1.7 	1.4 

	

2.6 	2.3 	2.8 

	

3.0 	3.0 	2.9 

	

2.7 	2.7 	2.7 

	

2.5 	2.2 	2.7 	, 
i 

	

2.7 	2.6 	2.7 

	

2.7 	2.7 	2.7 

	

3.5 	3.3 	3.6 

	

1.6 	1.4 	1.7 

	

1.4 	1.4 	1.5 

	

2.6 	2.4 	2.7 
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Tabel M32/P22 Hoe vaak komen bepaalde taken voor (frekwentie), is dit typisch 
politiewerk en hoe goed bereidt de primaire politie-opleiding 
hierop voor ? 	- gemiddelde skores - (zie toelichting op pag. 84 

aktiviteiten: 

1. orde handhaven 	frekw. 
typ.pol. 
voorber. 

2. surveillance 	frekw. 
typ.pol. 
voorber. 

3. gevaarlijke 	 frekw. 
situaties 	 typ.pol. 

voorber. 

4. ordeverstoringen 	frekw. 
. typ.pol. 

voorber. 
•••■■■ 	 •••■• 	 •■•■•• 

5. verkeersovertredin- frekw. 
gen en -misdrijven typ.pol. 

voorber. 

6. andere overtredingen frekw. 
typ.pol. 
voorber. 

7. •misdrijven frekw. 
typ.pol. 
voorber. 

8. opsporen gesigna- 	frekw. 
leerde personen/ 	typ.pol. 
goederen 	 voorber. 

■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■■ 

9. inlichtingen ver- 	frekw. 
strekken 	 typ.pol. 

voorber. 

10. hulp bij ongeval- 	frekw. 
len/brand 	 typ.pol. 

voorber. 

11. eenvoudige assisten- frekw. 
tieverlening 	typ.pol. 

voorber. 

12. ingewikkelde geval- frekw. 
len 	 typ.pol. 

voorber. 

■■ ■■ ■■ ■■ 	 ■■ ■■ ■■ ■■ 

13. mutaties, rappor- 	frekw. 
ten, p.v.'s 	 typ.pol. 

voorber. 

mentoren 

RP 
N=38 

2.8 
2.2 
2.5 

2.1 
1.2 
3.0 

3.2 
2.1 
2.9 

3.7 
1.6 
3.8 

1.4 
1.1 
2.6 

2.6 
1.6 
2.3 

2.1 
1.1 
2.9 

3.2 
1.3 
3.2 

2.4 
2.5 
3.3 

2.0 
1.6 
2.8 

2.5 
2.6 
2.9 

2.1 
2.6 
4.o 

•■■ 

1.2 
1.4 
2.7 

GP 
N=59 

3.2 
1.9 
3.2 

2.1 
1.1 
3.1 

3.2 
1.7 
3.2 

3.3 
1.4 
3.3 

1.4 
1.1 
2.7 

3.6 
1 .9 
2.4 

3.3 
1.2 
2.7 

3.5 
1.3 
3.2 

■■■ 	 •■■•■■■ 

2.3 
2.4 
3.1 

2.3 
1.7 
2.8 

2.8 
2.6 
3.2 

2.7 
2.8 
3.7 

1.6 
1 .3 
2.9 

■111.- 

totaal 
N=97 

3.1 
2.0 
2.9 

2.1 
1.1 
3.0 

3.2 
1.9 
3.1 

3.5 
1.5 
3.5 

•■■■ 

1.4 
1.1 
2.7 

3.2 
1.8 
2.4 

2.8 
1.1 
2.8 

3.3 
1.3 
3.2 

2.3 
2.4 
3.2 

2.2 
1.6 
2.8 

2.7 
2.6 
3.1 

2.5 
2.7 
3.8 

1.4 
1.4 
2.8 

vi 



mentoren 

aktiviteiten: 	 RP 	GP 	totaal 
N=38 	N=59 	N=97 

handhaving van de 	frekw. 	3.0 	3.0 	3.0 
orde 	 typ.pol. 	1.8 	1.5 	1.6 

voorber. 	3.1 	3.2 	3.2 

misdaadbestrijding 	frekw. 	2.3 	2.9 	2.7 
typ.pol. 	1.3 	1.4 	1.3 
voorber. 	2.8 	2.8 	2.8 

hulpverlening 	 frekw. 	2.3 	2.5 	2.4 
typ.pol. 	2.3 	2.4 	2.4 
voorber. 	3.2 	3.2 	3.2 

ploegkommandanten 

totaal 	RP 	GP 
N=100 	N=41 	N=59 

	

3.0 	3.1 	2.9 

	

1.6 	1.7 	1.6 

	

2.6 	3.0 	2.8 

	

2.8 	2.5 	3.0 

	

1.3 	1.3 	1.3 

	

2.5 	2.5 	2.5 

	

2.7 	2.7 	2.8 

	

2.3 	2.3 	2.3 

	

2.6 	3.0 	2.8 
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Toelichting op tabel M32/P22: 

Betekenis van de cijfers: 

frekwentie: 	 typisch politiewerk: 	 voorbereiding: 

1 = zeer vaak 

2 = vaak 

3 = regelmatig 

4 = weinig 

5 = zeer weinig 

1 = absoluut wel 

2 = wel • 

3 = sons wel/soms niet 

4 = niet 

5 = absoluut niet 

Toelichting: 

In deze tabel zijn de aktiviteiten uit tabel M32/P22 

1, 2, 3 en 4 	: handhaving van de orde 

5, 6, 7 en 8 	: misdaadbestrijding 

9, 10, 11 en 12: hulpverlening 

1 = zeer goed 

2 = goed 

3 = matig 

4 = slecht 

5 = zeer slecht 

Samenvattende tabel M32/P22  Hoe vaak komen bepaalde taken voor (frekwentie), 

is dit typisch politiewerk en hoe goed bereidt 

de primaire politie-opleiding hierop voor? 

- gemiddeide skores - 

als volgt samengevoegd: 



(zeer) 	regel- 	(zeer) 
vaak 	matig 	weinig 

1. orde handhaven 	 mentoren 	 22.5 	47.5 	30 
ploegkommandanten 	17 	62 	21 

2. surveillance 	 mentoren 	 65 	20.5 	14.5 
ploegkommandanten 	61 	30 	9 

3. gevaarlijke situaties 	mentoren 	 18.5 	41 	40.5 
ploegkommandanten 	11 	35.5 	53.5 

4. ordeverstoringen 	 mentoren 	 12.5 	41.5 	46 
ploegkommandanten 	18 	41 	41 

5. verkeersovertredingen en 	mentoren 	 93 	7 	_ 
-misdrijven 	 ploegkommandanten 	85 	15 	- 

6. andere overtredingen 	mentoren 	 25 	32 	43.5 
ploegkommandanten 	17 	33 	50 

7. misdrijven 	 mentoren 	 35.5 	41.5 	23 
ploegkommandanten 	41 	35 	24 

8. opsporen gesignaleerde 	mentoren 	 14.5 	44.5 	41 
personen/goederen 	ploegkommandanten 	18 	37 	45 

9. inlichtingen verstrekken 	mentoren 	 55 	31.5 	13.5 
ploegkommandanten 	47 	28 " 	25 

10. hulp bij ongevallen, 	mentoren 	 62 	33 	5 
brand 	 ploegkommandanten 	33 	55 	12 

11. eenvoudige assistentie- 	mentoren 	 37 	46.5 	16.5 
verlening 	 ploegkommandanten 	25 	47 	28 

12. ingewikkelde gevallen 	mentoren 	 47.5 	44.5 	8.5 
ploegkommandanten 	34 	56 	10 

13. mutaties, rapporten, 	mentoren 	 90.5 	8 	1 
p.v.'s 	 ploegkommandanten 	88 	11 	1 
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Tabel M32/P22(A) Hoe vaak komen bepaalde taken voor? 

- in % - 

mentoren: N=97 

ploegkommandanten: N=100 



(absoluut) soms wel/ (absoluut) 
wel 	soms niet 	niet 

1. orde handhaven 	 mentoren 	 68 	32 	- 
ploegkommandanten 	76 	23 	1 

2. surveillance 	 mentoren 	 100 	 - 	- 
•ploegkommandanten 	99 	1 	- 

3. gevaarlijke situaties 	mentoren 	 75.5 	19.5 	5 
ploegkommandanten 	64 	33 	3 

4. ordeverstoringen 	 mentoren 	 92.5 	7.5 	_ 
ploegkommandanten 	90 	10 	- 

5. verkeersovertredingen en 	mentoren 	 100 	 - 	- 
- misdrijven 	 ploegkommandanten 	100 	 - 	- 

6. andere overtredingen 	mentoren 	 82.5 	16.5 	1 
ploegkommandanten 	88 	11 	1 

7. misdrijven 	 mentoren 	 99 	1 	- 
ploegkommandanten 	99 	1 	- 

8. opsporen gesignaleerde 	mentoren 	 96 	4 	- 
personen/goederen 	ploegkommandanten 	95 	5 	- 

9. inlichtingen verstrekken 	mentoren 	 52 	39.5 	8.5 
ploegkommandanten 	45 	51 	4 

10. hulp bij ongevallen, 	mentoren 	 82.5 	16.5 	1 
brand 	 ploegkommandanten 	92 	7 	1 

11. eenvoudige assistentie- 	mentoren 	 36 	56.5 	7 
verlening 	 ploegkommandanten 	30.5 	57.5 	12 

12. ingewikkelde gevallen 	mentoren 	 30 	60 	10.5 
ploegkommandanten 	32.5 	56.5 	11 

13. mutaties, rapporten, 	mentoren 	 97 	1 	2 
p.v.'s 	 ploegkommandanten 	94 	 6 	- 

Tabel m32/P22(B) 	Is dit typisch politiewerk? 

- in % - 

mentoren: N=97 

ploegkommandanten: N=100 
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- 	_ 

. 	 (zeer) 	matig 	(zeer) 
goed 	 slecht 

1. orde handhaven 	 mentoren 	 34.5 	42.5 	23 
ploegkommandanten 	43 	38 	19.5 

2. surveillance 	 mentoren 	 32 	38 	30 
ploegkommandanten 	4o 	46 	14.5 

3. gevaarlijke situaties 	mentoren 	 24.5 	41 	35 
ploegkommandanten 	45 	39 	16.5 

4 •  ordeverstoringen 	 mentoren 	 18 	33.5 	48.5 
ploegkommandanten 	26.5 	53 	20.5 

5. verkeersovertredingen en 	mentoren 	 52.5 	29 	18.5 
-misdrijven 	 ploegkommandanten 	63 	31 	6 

6. andere overtredingen 	mentoren 	 64 	31 	5 
ploegkommandanten 	72 	21 	7 

7. misdrijven 	 mentoren 	 41 	41 	17.5 
ploegkommandanten 	49 	43 	8 

8. opsporen gesignaleerde 	mentoren 	 16.5 	52 	31.5 
personen/goederen 	ploegkommandanten 	41 	46 	13 

9. inlichtingen verstrekken 	mentoren 	 29.5 	29.5 	41 
ploegkommandanten 	46 	34.5 	20 

10. hulp bij ongevallen, 	mentoren 	 43 	37 	20 
brand 	 ploegkommandanten 	44.5 	46.5 	9.5 

11. eenvoudige assistentie- 	mentoren 	 30 	42.5 	28 
verlening 	 ploegkommandanten 	55 	35.5 	9.5 

12. ingewikkelde gevallen 	mentoren 	 6.5 	27 	66.5 
ploegkommandanten 	9.5 	47 	44 

13. mutaties, rapporten, 	mentoren 	 39 	38 	22.5 
p.v.'s 	 ploegkommandanten 	53 	32 	15 

- 87 - 

Tabel M32/P22(C) 	Hoe goed bereidt de primaire politie-opleiding hierop voor? 

- in % - 

mentoren: N=97 

loeakommandanten: N=100 



"Hoe vaak komt dit voor?" (chi 2 
 ) 

10, hulp bij ongevallen, brand 
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P-waarden bij tabel M32/P22: dertien onderdelen van de algemene uniform-

dienst. 

I - Signifikante verschillen tussen mentoren en ploegkommandanten; 

"Hoe goed bereidt de primaire politie-opleiding hierop voor?" 

(t-toetsen, egnzijdig). 

1. ordehandhaving 	 p < 0.05 

2. surveillance 	 p < 0.025 

3. optreden bij gevaarlijke situaties 	p < 0.0005 

4. optreden bij ordeverstoringen 	 p < 0.0005 

5. verkeersovertredingen en -misdrijven 	p<0.01 

8. opsporen van personen en goederen 	p <0.0005 

9. inlichtingen verstrekken burgerij 	p<0.005 

11. assistentieverlening eenv. gevallen 	p<0.005 

12. hulp- en dienstverlening in inge- 

wikkelde gevallen 	 p < 0.005 

13. mutaties, rapporten 	 p<0.05 

p <0.001 

II - Signifikante verschillen bij mentoren tussen RP en GP 

(t-toetsen) 

1. ordehandhaving (hoe goed bereidt opl. voor?) 	p <0.001 

3. gevaarlijke situaties (is dit typisch politiewerk?) p < 0.05 

4. optreden bij ordeverstoringen (hoe goed bereidt 

opleiding voor?) 	 p < 0.05 

6. andere overtredingen (hoe goed bereidt opl. voor?) 	p <0.001 

7. misdrijven (hoe goed bereidt opl. voor?) 	 P<0.001 

12. hulp bij ingewikkelde gevallen (hoe goed bereidt 

opleiding voor?) 	 p<0.002 

13. mutaties, rapporten (hoe goed bereidt opl. voor?) 	p <0.01 
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III - Signifikante verschillen bij ploegkommandanten tussen RP en GP  

(t-toetsen) 

1. ordehandhaving (hoe goed bereidt opl. voor?) 	p<0.001 

2. surveillance (is dit typisch politiewerk?) 	 p <0.01 

3. optreden bij gevaarlijke situaties (hoe goed 

bereidt opl. voor?) 	 p0.01 

4. optreden bij ordeverstoringen (hoe vaak komt dit 

voor?) 	 p<0.05 

5. optreden bij overtredingen (hoe vaak komt dit voor?) p<0.001 

7. optreden bij misdrijven (hoe vaak komt dit voor?) 	p<0.001 

10- hulp bij ongevallen, brand (is dit typisch politie- 

werk?) 	 p <0.02 

hulp bij ongevallen, brand (hoe goed bereidt opl. 

voor?) 	 p<0.002 

11. eenvoudige assistentie (hoe goed bereidt opl. voor?) p<0.001 



mentoren 

aktiviteiten: 	 RP 	GP 	totaal 
N=38 	N=59 	N=97 

1. optreden in geval van verkeers-
overtredingen 	 2.11 	2.05 	2.07 

2. optreden in geval van verkeers-
misdrijven 	 1.34 	1.38 	1.37 

3. optreden in geval van lichte 
overtredingen (niet verkeer) 	2.40 	2.34 	2.36 

4. optreden in geval van misdrij-
ven Wetboek van Strafrecht 	1.50 	1.42 	1.45 

5. optreden tegen dronken personen 
(cafe-ruzies) 	 2.45 	2.42 	2.43 

6. optreden tegen personen onder 
invloed van drugs 	 2.21 	2.27 	2.25 

7. optreden tegen minderjarigen 
in geval van overtredingen 	2.08 	2.17 	2.13 

8. optreden tegen minderjarigen 
in geval van misdrijven 	 1.42 	1.70 	1.59 

9. optreden bij gevaarlijke si- 
tuaties (kapotte verkeerslich- 
ten, wegversperring) 	 2.55 	2.39 	2.45 

10. hulp- en dienstverlening (sleu-
tels weg, kind verdwaald) 	2.79 	2.73 	2.75 

11. hulp- en dienstverlening bij 
ongevallen, brand 	 2.05 	2.02 	2.03 

12. krisis hulp- en dienstverlening 
(buren-, gezinskonflikten, pro-
blemen met jongeren) 	 2.82 	2.73 	2.76 

13. optreden in geval van rellen 	1.73 	1.63 	1.67 

14. gebruik van wapenstok 	 1.24 	1.44 	1.36 

15. gebruik van vuurwapen 	 1.13 	1.24 	1.20 

ploegkommandanten 

totaal 	RP 	GP 
N=100 	N=41 	N=59 

	

2.11 	2.05 	2.15 

	

1.51 	1.32 	1.64 

	

2.53 	2.63 	2.46 

	

1.54 	1.44 	1.61 

	

2.36 	2.49 	2.27 

	

2.23 	2.27 	2.21 

	

2.20 	2.10 	2.27 

	

1.59 	1.32 	1.78 

	

2.38 	2.71 	2.15 

	

2.72 	2.90 	2.59 

	

2.09 	2.34 	1.92 

	

2.72 	2.88 	2.61 

	

1.79 	2.05 	1.60 

	

1.33 	1.29 	1.36 

	

1.21 	1.22 	1.20 

V 
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Tabel m33/P24  Richtlijnen met betrekking tot bepaalde onderdelen van de 
politietaak 
- gemiddeide skores - 

ToelichtinE: 
Betekenis van de cijfers: 1 = zeer strakke richtlijnen 

2 = algemene richtlijnen 
3 = richtlijnen vaag of afwezig 



P-waarden bij tabel M33/P24: Richtlijnen voor optreden in bepaalde  

gevallen. 

I. - Signifikante verschillen tussen mentoren en ploegkommandanten. 

3. optreden bij lichte overtredingen (niet verkeer) (chi 2 
 ) p<0.05 

- Signifikante verschillen bij mentoren tussen RP en GP 

7. overtredingen minderjarigen (chi 2
) 

III. - Signifikante verschillen bij ploegkommandanten tussen RP en GP  

(t-toetsen) 

2. verkeersmisdrijven 

8. misdrijven minderjarigen 

9. optreden gevaarlijke situaties 

10. hulp- en dienstverlening 

11. hulp bij ongevallen, brand - 

12. krisis hulp- en dienstverlening 

13. optreden bij rellen 
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p <0.05 

p <0.005 

p<0.001 

p<0.001 

p <0.001 

p<0.001 

p <0.002 

p <0.005 



eigenschappen in volgorde van belangrijkheid 	 mentoren 
volgens alle  mentoren 

RP 	GP 	totaal 
N=38 	N=59 	N=97 

1. verantwoordelijkheidsgevoel 	 94.7 	91.5 	92.8 
2. beroepskennis 	 86.8 	83.1 	84.5 
3. betrouwbaarheid 	 81.6 	83.1 	82.5 
4. initiatief tonen 	 81.6 	74.6 	77.3 
5. gezond verstand 	 71.1 	72.9 	72.2 

6. toewijding aan het werk 	 73.7 	45.8 	56.7 
7. zelfvertrouwen 	 47.4 	52.5 	50.5 
8. efficient optreden 	 57.9 	45.8 	50.5 
9. snel reageren 	 34.2 	59.3 	49.5 
10. evenwichtigheid 	 44.7 	50.8 	48.5 

11. goed samenwerken 	 42.1 	50.8 	47.4 
12. beleefdheid 	 52.6 	44.1 	47.4 
13. tolerantie 	 34.2 	47.5 	42.3 
14. opmerkzaamheid 	 39.5 	30.5 	34.0 
15. geduld 	 26.3 	35.6 	32.0 

16. ijver 	• 	 26.3 	15.3 	19.6 
17. leiding kunnen geven 	 15.8 	20.3 	16.6 
18. intelligentie 	 15.8 	20.3 	18.6 
19. vriendelijkheid 	 21.1 	15.3 	17.5 
20. moed 	 15.8 	18.6 	17.5 

21. uitstraling van gezag 	 26.3 	11.9 	17.5 
22. gelijkmatig humeur 	 10.5 	20.3 	16.5 
23. meegevoel 	 2.6 	8.5 	6.2 
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Tabel M35(A) 	Lijst met eigenschappen (10 belangrijkste) 

Toelichting:  

Weergegeven wordt het percentage mentoren dat de betreffende eigenschap 
heeft aangekruist als horend bij de 10 belangrijkste. 
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Tabel P26(A) 	Lijst met eigenschappen (10 belangrijkste) 

ToelichtinE: 

Weergegeven wordt het percentage ploegkommandanten dat de betreffende eigen-
schap heeft aangekruist als horend bij de 10 belangrijkste. 

eigenschappen.in volgorde van belangrijkheid 
volgens alle ploegkommandanten 

1. verantwoordelijkheidsgevoel 
2. gezond verstand 
3. beroepskennis 
4. betrouwbaarheid 
5. goed samenwerken 

6. initiatief tonen 
7. toewijding aan het werk 
8. zelfvertrouwen 
9. evenwichtigheid 
10. snel reageren 

11. geduld 
12. beleefdheid 
13. opmerkzaamheid 
14. tolerantie 
15. efficient optreden 

16. leiding kunnen geven 
17. intelligentie 
18. moed 
19. uitstraling van gezag 
20. gelijkmatig humeur 

21. ijver 
22. vriendelijkheid 
23. meegevoel 

ploegkommandanten 

RP 
N=41 

100 
80.5 
85.4 
80.5 
56.1 

65.9 
73.2 
56.1 
41.5 
41.5 

41.5 
36.6 
29.3 
17.1 
26.8 

24.4 
26.8 
26.8 
26.8 
26.8 

24.4 
19.5 
7.3 

GP 
N=59 

96.6 
84.7 
78.0 
76.3 
72 .9 

64.4 
54.2 
62.7 
61.o 
37.3 

35.6 
33.9 
37.3 
4o.7 
32 .2 

28.8 
22.0 
18.6 
13.6 
11.9 

11.9 
10.2 
8.5 

totaal 
N=100 

98.0 
83 .0 
81.0 
78.0 
66.0 

65.0 
62.0 
6o.o 
53.0 
39.0 

38.0 
35.0 
34.0 
31.0 
30.0 

27.0 
24.0 
22.0 
19.0 
18.0 

17.0 
14.0 
8.o 

(1, 



mentoren 
eigenschappen in volgorde van belang- 
rijkheid volgens alle mentoren 	 RP 	GP 	totaal 

N=38 	N=59 	N=97 

1. verantwoordelijkheidsgevoel 	 1 	1 	1 
2. beroepskennis 	 4 	4 	4 
3. betrouwbaarheid 	 3 	3 	3 
4. initiatief tonen 	 8/9 	9/10 	9 
5. gezond verstand 	 2 	2 	2 

6. toewijding aan het werk 	 6 	6 	5 
7. effici8nt optreden 	 5 	8 	7/8 
8. zelfvertrouwen 	 7 	7 	7/8 
9. snel reageren 	 15/18 	12 	12 

10. evenwichtigheid 	 8/9 	5 	6 

11. goed samenwerken 	 10 	9/10 	10 
12. beleefdheid 	 12/14 	14/15 	14/15 
13. tolerantie 	 15/18 	11 	11 

14. opmerkzaamheid 	 19/21 	19/22 	19/21 
15. geduld 	 12/14 	14/15 	14/15 

16. ijver 	 22/23 	17/18 	19/21 
17. leiding kunnen geven 	 12/14 	17/18 	16 
18. intelligentie 	 11 	13 	13 

19. uitstraling van gezag 	 19/21 	23 	23 
20. vriendelijkheid 	 15/18 	19/22 	18 

21. moed 	 22/23 	19/22 	22 
22. gelijkmatig humeur 	 19/21 	19/22 	19/21 

23. meegevoel 	 15/18 	16 	17 
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Tabel M35(8) Lijst net eigenschappen (3 belangrijkste) 

ToelichtinE: 

Weergegeven worden de rangorde-cijfers van de 23 kenmerken uit de antwoorden 
op de vraag, de meest belangrijke, de op een na belangrijkste en de op twee 
na belangrijkste eigenschap aan te wijzen. 

De cijfers verwijzen naar het rangorde-nummer: 

1 = belangrijkste eigenschap 
23 = minst belangrijke eigenschap 

Deze volgorde is bepaald door: bij rangorde cijfer "1" 3 punten toe te kennen, 
bij rangorde cijfer "2" 2 punten en bij rangorde cijfer "3" 1 punt. 
Vervolgens werden per eigenschap de punten, die alle mentoren hebben toege-
kend, opgeteld; hierna werd de volgorde bepaald. 



eigenschappen in volgorde van belang-
rijkheid volgens alle  ploegkommandanten 

1. verantwoordelijkheidsgevoel 
2. gezond verstand 
3. beroepskennis 
4 •  betrouwbaarheid 
5. goed samenwerken 

6. initiatief tonen 
7. toewijding aan het werk 
8. zelfvertrouwen 
9. evenwichtigheid 
10. snel reageren 

11. geduld 
12. beleefdheid 
13. opmerkzaamheid 
14. tolerantie 
15. efficient optreden 

16. leiding kunnen geven 
17. intelligentie 
18. moed 
19. uitstraling van gezag 
20. gelijkmatig humeur 

21. liver 
22. vriendelijkheid 
23. meegevoel 
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Tabel P26(B) 	Lijst met eigenschappen (3 belangrijkste) 

ToelichtinE:  

Weergegeven worden de rangorde-cijfers van de 23 kenmerken uit de antwoorden 
op de vraag, de meest belangrijke, de op gen na belangrijkste en op twee na 
belangrijkste eigenschap aan te wijzen. 

De cijfers verwijzen naar het rangorde-nummer: 

1 = belangrijkste eigenschap 
23 = minst belangrijke eigenschap 

Deze volgorde is bepaald door: bij rangorde cijfer "1" 3 punten toe te kennen, 
bij rangorde cijfer "2" 2 punten en bij rangorde cijfer "3" 1 punt. 
Vervolgens werden per eigenschap de punten, die alle ploegkommandanten hebben 
toegekend, opgeteld; hierna werd de volgorde bepaald. 

ploegkommandanten 

RP 
N=41 

1 
5 
3 
2 
9 

8 
4 
6 
7 	. 
11/12 

17/23 
17/23 
15/16 
17/23 
15/16 

13/14 
17/23 
17/23 
10 
13/14 

11/12 
17/23 
17/23 

GP 
N=59 

1 
2 
4 
3 
5/6 

9 
5/6 
8 
7 
12/13 

14/18 
19 
11 
20/23 
10 

14 / 18 
1 4 /1 8 
20/23 
14/18 
14/18 

20/23 
20/23 
12/13 

totaal 
N=100 

1 
3 

2 
7 

9 
5 
8 
6 
11/12 

18/19 
20 
11/12 
21/23 
10 

15/16 
18/19 
21/23 
13 
15/16 

17 
21/23 
14 



mentoren RP 

	

, 	  
belangrijk 	aandacht 	mentor 

onderdelen van de opleiding: 	 school 	begeleidin 

1. staatsinrichting en burgerlijk recht 	 2.7 	2.9 	3.3 

2. strafrecht, strafvordering en rechterlijke 	1.2 	3.1 	3.3 
organisatie 

3. verkeersrecht en verkeerskunde 	 1.3 	3.2 	3.1 

4. bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, ijkwet, 	1.9 	3.0 	3.5 
drank- en horecawet, 	...) 

5. orgamisatie van de poiitie, dienstvoorschriften 	2.5 	2.7 	3.3 

6. kennis van de onderzoektechnieken 
2.2 	3.4 	3.4 (dactyloscopie) 

7. kennis van de Nederlandse taal (spreken en 	1.4 	3.6 	3.4 	' schrijven) 

8. kennis van vreemde talen 	 2.7 	4.0 	4.1 

9. kennis van maatschappelijke problemen 
(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 	 2.1 	4.o 	3.8 
jongeren, werkloosheid, huisvesting) 

10. kennis van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, massagedrag, 	 2.3 	4.0 	3.8 
rolgedrag) 

11. kennis van hulpverlenende instanties: 2.3 	3.4 	3.1 -techn.: Gem. reiniging, brandweer, GGD 

12. -sociaal: bureaus huwelijks- en gezins- 2.7 	3.7 	3.4 problemen (Release, JAG, MOB-bureaus) I  

Tabel M36(A,BenC) 	Onderdelen van de opleiding 
-gemiddelde skores- 

ToelichtinA: 

weergegeven worden: 
-in de kolom "belangrijk": 	het gemiddelde antwoord op vraag 36 A: Hoe 

belangrijk vindt u dit? (1= zeer belangrijk; 5 = zeer onbelangrijk) 

-in de kolom "aandacht school": 	het gemiddelde antwoord op vraag 36 B: Hoe 
vindt u de op de school bestede aandacht?(1 = veel te veel; 5 = veel 
te weinig) 

-in de kolom "mentorbegeleiding": het gemiddelde antwoord op vraag 36 C: Wat 
vindt u van de aandacht tijdens de mentorbegeleiding? (1 = veel te 
veel; 5 = veel te weinig) 



elangrijk aandacht 
school 

2.8 	2.7 

	

1.3 	3.1 

	

1.3 	3.4 

	

2.4 	2.6 

2.6 

2.6 

1.6 

2.7 

2.2 

2.2 

2.2 

mentoren GP 	 I 	I 	mentoren totaal 

2.9 

3.0 

3.5 

4.o 

4. 1 

)4. 1 

3.6 

3.8 

3.2 

3.2 

3.0 

3.5 

3.1 

3.5 

3.2 

3.7 

3.8 

3-9 

3.2 

3.6 

belangrijk aandacht I mentor 
school 	I begeleiding 

2.8 

1.3 

1.3 

2.2 

2.5 

2.4 

1.5 

2.7 

2.1 

2.2 

2.2 

2.7 

2.8 	1 	3.2 

	

3.1 	3.3 

	

3.3 	3.1 

	

2.8 	3.5 

	

2.8 	3.2 

	

3.2 	3.4 

	

3.5 	1 	3.3 

	

4.0 	I 	3.9 

14.0 	1 	3.8 

	

4.1 	3.8 

	

3.5 	3.2 

	

3.8 	3.5 

'0 

mentor 
begeleidinc 



if 

Tabel  M36(A,BenC)  Onderdelen van de opleiding 

Vervolg 	 -gemiddelde skores- 

13. lichamelijke konditietraining 

14. gebruik van wapenstok en schieten 

15. zelfverdediging (judo, boksen) 

16. E.H.D.O, en reddend zwemmen 

17. rijbewijs 

18. typen 

19. rapporten, mutaties, statistieken, 
p.v.'s opstellen en situatietekenen 

20. praktisch politie-optreden (staande 
houden, ondervragen, bekeuren, aan-
houden, verhoren) 

21. goede menselijke kontakten kunnen 
leggen, benadering, inform. verkrijge 

22. wanneer en hoe hanteren van geweld 
(rellen, manifestaties, opstootjes) 

23. hanteren van konflikten (familieruzieJ, 
burenruzies, echtelijke twisten) 	1 

24. stipte navolging van wetten, verorde-
ningen, regels 

26. initiatief tonen en zelfstandig kunne 
optreden 

27. net  uiterlijk en korrekt optreden 
tij dens de dienst 

belangrijk 

1.8 

1 .3 

2.0 

2.3 

1.9 

2.0 

1.5 

1.3 

1.5 

2.1 

2.3 

2.3 

25. gehoorzaamheid aan superieuren 	1 	2.5 

1.3 

1.8 

mentoren RP 

aandacht 
school 

mentor 
begeleidin 



mentoren totaal 

1 aandacht 	mentor belangrijk 

	

1 school 	begeleiding 
1  

	

1.8 	3.0 	3.7 

	

1.6 	3.5 	3.6 

	

1.9 	3.3 	3.8 

	

2.2 	3.0 	3.6 

	

1.7 	 3.5 	3.3 

	

2.1 	 4.0 	3.4 

	

1.6 	3.9 	3.3 

	

1.3 	3.9 	3.2 

	

1.4 	4.0 	3.3 

	

1.9 	3.9 	3.5 

	

2.1 	4.2 	3.3 

	

2.4 	2.9 	3.1 

	

2.5 	2.7 	3.0 

	

1.3 	3.8 	3.2 

1 	1.7 	3.0 	3.0 

[ 

belangrijk 

1.8 

1.5 

1.9 

2.2 

1.5 

2. 'I 

1 .6 

1.14 

1.4 

1.7 

1.9 

2.4 

2.6 

1 .4 

1.7 

mentoren GP 

aandacht 
school 

3.0 

3.5 

3.4 

3.1 

3.3 

3.8 

Itao 

3.9 

4. 1 

3.9 

4.3 

2.8 

2.6 

3.9 

; 

mentor 
begeleiding 

3.6 

3.6 

3.8 

3.6 

3.4 

3.4 

3.3 

3.2 

3.3 

3.5 

3.3 

3.1 

3.0 

3.1 

3.0 	1 	3.0 

■C) 



V 

Tabel P27(A,BenC) 	Onderdelen van de opleiding 
-gemiddelde skores- 

Toeliehting. 

weergegeven warden: 
-in de kolom "belangrijk": 

hoe belangrijk vindt u dit? 
-in de kolom "aandacht school": 

hoe vindt u de op de school 
veel te weinig) 

-in de kolom "mentorbegeleiding": 
vat vindt u van de aandacht 
veel; 5 = veel te weinig) 

onderdelen van de opleiding: 

1. staatsinrichting en burgerlijk recht 

2. strafrecht, strafvordering en rechterlijke 
organisatie 

3. verkeersrecht en verkeerskunde 

4. bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, 
ijkwet, drank- en horecawet, ...) 

.5. Prgahisatie van de poliiie; dienstvoor-
schriften 

6. kennis van de onderzoekstechnieken 
(dactyloscopie) 

7. kennis van de Nederlandse taal 
(spreken en schrijven) 

8. kennis van vreemde talen 

9. kennis van maatschappelijke problemen 
(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 
jongeren, werkloosheid, huisvesting) 

10. hennis van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, massage-
drag, rolgedrag) 

11. kennis van hulpverlenende instanties: 
-techn.: Gem.reiniging, brandweer, GGD 

12. -sociaal: bureaus huwelijks- en gezins-
problemen (Release, JAC, MOB-bureaus) 

het gemiddelde antwoord op vraag 27 
(1 = zeer belangrijk; 5 = zeer onbelangr 

het gemiddelde antwoord op vraag 27 
bestede aandacht?(1 = veel te veel; 5 = 

het gemiddelde antwoord op vraag 27 
tijdens de mentorbegeleidine(1 = veel t 

belangrijk aandacht 
! school 

2.4 

1.4 

1.6 

1.9 

2.5 

2.3 

1.4 

2.6 

2.1 

2.1 

2.3 

ploegkommandanten RP 

3.2 

3.2 

3.3 

3.0 

2 .9 

3.3 

3.8 

3.9 

4.1 

3.9 

3.4 

2.6 	1 	3.7 

mentor 
begeleiding 

3.4 

3.4 

3.2 

3.5 

3.3 

3.5 

3.5 

4.0 

3.9 

4.0 

3.1 

3.6 



belangrijk 

2.5 

1 .4 

1.4 

2 . 4 

2.4 

2.6 

0 0 7 
4- 

1.9 

2.3 

2.6 

ploegkommardanten GP 

aandacht 
school 

2.8 

3.0 

3.3 

3.0 

3.1 

3.2 

1.5 	i 	3.6 

4.o 

1.9 	I 	3 .9• 

3.9 

3.4 

3.7 

mentor 
begeleiding 

3.1 

3.1 

3.1 

3.6 

3.3 

3.6 

J. 

4.0 

3.9 

4.o 

3.2 

3.6 

belangrijk 

ploegkommandanten totaal 

2.5 

1 .4 

1.5 

2.2 

2.4 

2.5 

1.5 

2 . 7 

2.0 

2.0 

2.3 

2.6 

aandachtlmentor 
school ibegeleiding 

2.9 

3.1 

3.3 

3.0 

3.0 

3.3 

3.7 

3.9 

1.0 

3.2 

3.3 

3.1 

3.5 

3.3 

3.6 

3.5 

4.o 

3.9 

	

3.9 	4.0 

	

3.4 	f 	3.2 

	

3.6 	3.5 

CO 

V 



ploegkommandanten RP 

aandacht 	mentor belangrijk 

	

school 	begeleiding 

13. lichamelijke konditietraining
. 
	 1.7 	3.0 	3.4 

14. gebruik van de wapenstok en schieten 	1.7 	3.3 	3.4 

15. zelfverdediging (judo, boksen) 	 1.9 	3.0 	3.5 

16. E.H.B.O. en reddend zwemmen 	 2.1. 	 3.0 	3.5 

17. rijbewijs 	 1.6 	3.7 	3.3 

18. tynen 	 1.9 	 3.9 	3.4 

19. ranporten, mutaties, statistieken, 
1.5 	 3.6 	3.2 p.v.'s opatellen en situatietekenen 

20. praktisaa polaie-optreden (staande 
hcuden, ondervragen, bekeuren, aan- 	1.2 	 3.5 	3.2 
houden, verhoren) 

21. goads mensclijke kontakten kunnen leg- 	
1.4 	 3.9 	3.4 gen, benadering, inform. verkrijgen 

22. wannecr en hoe henteren van &weld 
1.9 	 3.8 	3.6 (rallen, menifestaties, opstootjes) 

23. hanteren van konflikten (familieruzies, 
burenruzie:;, echtelijke twisten) 	 3.4 

24. stipte navolging van wetten, verorde- 	
2.4 	2.8 	3.1 ningen, regels 

25. gehoorzaamheid Pen superieuren 	 2.3 	2.9 	3.2 

26. initiatief tonen en zelfstandig kunnen 
1.3 	3.6 	3.5 cptreden 

27. net uiterlijk en korrekt optreden 
tijdens de dienst 	 1.6 	 3.1 	3.3 

_ 

Si 

Tabel P27(A,BenC)  

Vervol7 

Onderdelen van de opleiding 
-gemiddelde skores- 



ploegkommandanten totaal 

belangrijk 	aandacht 	mentor 

	

school 	begeleiding 

	

1.7 	3.1 	3.4 

	

1.6 	3.4 	3.5 

	

1.9 	3.2 	3.6 

	

2.1 	3.0 	3.6 

	

1.7 	3.3 	3.1 

	

2.0 	3.8 	3.3 

	

1.6 	3.7 	3.2 

	

1.3 	•3.7 	3.2 

• 	1.4 	3.8 	3.3 

	

1.8 	3.8 	3.4 

	

2.0 	3.8 	3.3 
	 , 	  

	

2.6 	2.8 	3.1 

	

2.5 	2.8 	3.1 

	

1.4 	3.7 	3.4 

	

1.7 	3.1 	3.2 

	

1 	 1 

ploegkommandanten GP 

belangrijk 

1.7 

1.6 

1.8 

2.0 

1.8 

2.1 

1.7 

1.3 

1.4 

1.7 

2.0 

2.7 

2.6 

1.4 

1.8 

aandacht 
school 

3.1 

3.4 

3 .3 

3.1 

3.2 

3.8 

3.8 

4.0 

3.9 

3.6 

3.9 

2.8 

2.8 

3.7 

3.1 

mentor 
begeleiding 

3.5 

3.6 

3.7 

3.7 

3.2 

3.4 

3.2 

3.2 

3.3 

3. 14 

3.4 

3.0 

3.0 

3.3 

3.2 



mentoren RP 

opHi de 	in de onderdelen van de opleiding 
school 1 mentor 	praktijk 

1. staatsinrichting en burgerlijk recht 	91.9 	2.7 	5.4 

2. strafrecht, strafvordering en rechter- 	
86.8 	5.3 	7.9 lijke organisatie 

3. verkeersrecht en verkeerskunde 	 80.6 	5.6 	13.9 

4. bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, 	64.9 	16.2 	18.9 
ijkwet, drank- en horecawet, 	...) 

5. organasatie van de tolitie; dienstvoor- 	83.8 	8.i 	8.1 schriften 

	

. 	xennis van de onderzoekstechnickon 
63.2 	5.3 	31.6 (aactyloscopie) 

7. kennis van de Nederlandse taal (store- 
ken en schrijven) 	 97.2 	2.8 	- 

• 
8. kennis van vreemde talen 	 86.8 	- 	13.2 

9. kennis van maatschappelijke problemen 
(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 	70.3 	10.8 	18.9 
jongeren, werkloosheid, huisvesting) 

10. kennis van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, massa- 	 68.4 	13.2 	18.4 
gedrag, rolgedrag) 

11. kennis van hulpverlenende instanties: 	
18.9 	48.6 	32.4 -techn.: Gem.reiniging, brandweer,GGD 

12. -sociaal: bureaus huwelijks- en gezins- 
28.9 	42.1 	28.9 problemen (Release, JAC, MOB-bureaus) 

Tabel M36(N)  Ond- rdelen van de opleiding: 
Waar vindt ii dat deze onderdelen hoofdzakelijk aangeleer 
moeten worden? 
-in 70.! 



op 
school 

mentoren GP 

bij de in de 
mentor I praktijk 

93.2 	3.4 	3.4 

9302 	1.7 	5.1 

84.7 	5.1 	10.2 

7102 	10.2 	18.6 

	

59.3 	25.4 	15.3 

	

55.9 	16.9 	27.1 

	

96.6 	3.4 

	

74.5 	- 	25.5 

	

72.9 	11.9 	15.3 

	

74.1 	10.3 	15.5 

	

15.3 	6708 	16.9 

	

28.1 	42.1 	29.8 

op 
school 

92.7 , 

90.7 

83.2 

68.8 

68.8 

58.8 

96.8 

79.6 

71.9 

71 .9 

16.7 

28.4 

mentoren totaal 

bij de 
mentor 

3.1 

3.1 

5 .3 

12. 5 

18.8 

12.4 

3.2 

• 11.5 

11.5 

60.4 

42.1 

in de 
praktijk 

4.2 

6.2 

11.6 

1 8.8 

12.5 

28.9 

20.4 

16.7 

1 6.7 

22 .9 

29. 5 

41 

- 

o 



mentoren RP 
_ 	  

op 	bij de 	in de 
school 	mentor 	praktijk 

13. lichamelijke konditietraining 	 70.3 	- 	29.7 

14. gebruik van de wapenstok en schieten 	78.4 	5.4 	16.2 

15. zelfverdediging (judo, boksen) 	 84%2 	- 	15.8 

16. E.H.B.O. en reddend zwemmen 	 89.5 	- 	10.5 

17. rijbewijs 	 68.4 	23.7 	7.9 

18. typen 	 84.2 	7.9 	7.9 

19. rapporten, mutaties, statistieken, 	
67.6 	29.7 	2.7 p.v.'s opstellen en situatietekenen 

20. praktisch politie-optreden (staande 
houden, ondervragen, bekeuren, aan- 	 39.5 	47.4 	13.2 
houden, verhoren) 

21. goede menselijke kontakten kunnen leg- 

	

23.7 	44.7 	31.6 gen, benadering, inform, verkrijgen 

22, wanneer en hoe hanteren van geweld 

	

26.3 	23.7 	50.0 (rellen, manifestaties, opstootjes) 

23. hanteren van konflikten (familieruzies, 

	

16.2 	43.2 	40.5 burenruzies, echtelijke twisten) 

24. stipte navolging van wetten, verorde- 	
44.7 	34.2 	21.1 ningen, regels 

25. gehoorzaamheid aan superieuren 	 54.1 	43.2 	2.7 

26. initiatief tonen en zelfstandig kunnen 	
16.7 	58.3 	25.0 optreden 

27. net uiterlijk en korrekt optreden 

	

62.2 	35.1 	2.7 tijdens de dienst 

Sabel 1436(D)  

Vervolg 

Onderdelen van de opleiding: 
Waar,vindt u dat deze onderdelen hoofdzakelijk aangeleerd 
moeten worden? 
-in %- 



mentoren totaal 

op 	I bij de 	in de 
school 	mentor 	praktijk 

	

72.9 	3.1 	24.0 

	

85.4 	4.2 	10.4 

	

85.4 	1.0 	13.5 

	

90.7 	_ 	9.3 

	

80.2 	11.5 	8.3 

	

85.4 	5.2 	9.4 

	

72.3 	21.3 	6.4 

	

35.1 	50.5 	14.4 

	

26.8 	41.2 	32.0 

	

34.0 	28.9 	37.1 

	

14.6 	47.9 	37.5 

	

52.1 	28.1 	19.8 

	

52.1 	37.5 	10.4 

	

17.9 	52.6 	29.5 

	

60.4 	30.2 	9.4 

op 
school 

74.6 

89.8 

86.2 

91.5 

87.9 

86.2 

75.4 

28.8 

39.0 

13.6 

56 .9 

50.8 

18.6 

59.3 

mentoren GP 

bij de 
mentor 

5.1 

3.4 

1.7 

3.4 

3.4 

15.8 

32.2 	1 52.5 

39.0 

32. 2 

50.8 

24.1 

33.9 

49. 2 

27.1 

in de 
praktijk 

20.3 

6.8 

12.1 

8.5 

8.6 

10.3 

8.8 

15 .3 

32.2 

28.8 

35.6 

19.0 

15.3 

32.2 

13. 6 

LI 



Tabel P27(D) 	Onderdelen van de opleiding: 
Wear vindt u dat deze onderdelen hoofdzakelijk aangeleerd moeten 
worden? 
-in 

o:Iderdelea van de onleiding 

1, stcatsinrichting en burgerldjk leech+ 

2, strafrecht, strafvordering en rechter-
organisatie 

3. verkeersrecht en verkeerskunde 

J. bijzondere iletten .  (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, 
ijkalet, drank- en horecawet,. 	 

organisatie van de politic; dienstvoor-
schriften 

6. kerns van de onderzoekstechnicken 
(dactyloscople) 

7. kennis van Ca Hederlandse taal (spreken 
ea schrijven) 

6. kernis van vreemde talen 

9. kennis van maatschappelijhe probiemen 
(Molukkers.. Suxinamers, gastarbeiders, 
jongeren, werkicosheid, huisvesting) 

U. ketniz van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, massa-
gedrag, rolgedrag) 

11. kennis van huipverlenende instanties: 
-techn.: Oem.reiniging, brandweer, GGD 

12. -scciaal: hureaus hrwelijks- en gezins-
prob]emen (Release, - JAC, MOB-bureaus) 

op 	I bij de 	I 	in de 
school I mentor 	I praktijk 

	

92.7 	! 	- 	I 	7.3 

	

87.8 	1 	4.9 

82.9 

53.7 

87.8 

63.4 

100 

72.5 

63.4 

61.0 

19.5 

ploegkommandanten RP 

4.9 

19.5 

7.3 

14.6 

2.5 

12.2 

14.6 

31.7 

34.1 	I 	22.0 

7.3 

12.2 

26.8 

4.9 

22.0 

25.0 

24.4 

24.4 

48.8 

43.9 



op 
school 

100 

9 3.1 

81.4 

71.2 	1 	15,3 

61.0 

55.2 

100 

7-(.8 

72.4 

77,6 

6.9 

34.5 

ploegkommandanten GP 

bij de 
mentor 

3. 14 

13.6 

33.9 

12.1 

12.1 

12.1 

55.2 

31.0 

in de 
praktijk 

3.4 

5.1 

1 3.6 

5.1 

32.8 

22.2 

15.5 

10.3 

37.9 

34. 5 

op 
school 

96.9 

90.9 

82.0 

64.o 

72.0 

58.6 

100 

75.5 

68.7 

70.7 

12.1 

34.3 

ploegkommandanten totaal 

bij de 
mentor 

.110 

4.o 	 5.1 

10.0 

17.0 

23. 0 

1 3.1 

■■■• 

1 . 1 

12.1 

13.1 

45.5 

27.3 

in de 
praktijk 

3.1 

8.0 

19.0 

5.0 

28.3 	' 

23.4 

19.2 

1 6.2 

42.4 

38.4 



Tabel P27(D)  

Vervolg  

onderdelen van de opleiding 

Onderdelen van de opleiding: 
Waar vindt u dat deze onderdelen hoofdzakelijk aangeleerd 
moeten worden? 
-in %- 

13. lichamelijke konditietraining 

gebruik van de wapenstok en schieten 

, 15. zelfverdediging (judo, boksen) 

16. E.H.B.O. en reddend zwemmen 

17. rijbewijs 

18. typen 

19. rapporten, mutaties, statistieken, 
processen verbaal opstellen en si-
tuat:!otekenen 

21. goede menselijke kontakten kunnen leg-
gen, benadering, inform. verkrijgen 

22. wanneer en hoe hanteren van geweld 
(rellen, manifestaties, opstootjes) 

23. hanteren van konflikten (familieruzies, 
burenruzies, echtelijke twisten) 

24. stipte navolging van wetten, verorde-
ningen, regels 

25. gehoorzaamheid aan superieuren 

26. initiatief tonen en zelfstandig kunnen 
cptreden 

27. net uiterlijk en korrekt optreden 
tijdens de dienst 

op 
school 

65.9 

75.6 

82.9 

85.6 

82.5 

80.5 

63 .4 

20. praktisch politie-optreden (staande 
houden, ondervragen, bekeuren, aan- 	I 39.0 
houden, verhoren) 

26.8 

41.5 

17.1 

53.7 

75.6 

19.5 

61.o 

ploegkommandanten RP 

bij de 
mentor 

2.4 

2.4 

10.0 

9.8 

17. 1 

29.3 

195 

9.8 

24.4 

19.5 

12.2 

31.7 

22.0 

in de 
praktijk 

31.7 

22.0 

17.1 

15.0 

7.5 

9.8 

19.5 

31.7 

53.7 

48.8 

58.5 

26.8 

12.2 

48.8 

17.1 



ploegkommandanten totaal 

op 	1 bij de 	in de 
school 	i mentor 	praktijk 

	

67.3 	1.0 	31.6 

	

71.7 	4.0 	24.2 

	

82.5 	 17.5 

	

83.8 	4.0 	 12.1 

	

84.5 	7.2 	8.2 

	

85.9 	6.1 	8.1 

	

72.2 	16.5 	11.3 

	

44.0 	35.0 	 21.0 

	

31.2 	31.3 	37.4 

	

36.1 	12.4 	51.5 

	

18.4 	29.6 	52.0 
, 

	

51.5 	22.2 	26.3 

	

62.0 	19.0 	19.0 

	

19.0 	44•o 	37.0 

	

50.5 	1 	34.3 	15.2 

op 	. 
school 

68.4 

69.0 

82.1 

83.1 

86.0 

89.7 

78.6 

47.5 

3)4. 5 

32.1 

19.3 

50.0 

52. 5 

18.6 

43.1 

ploegkommandanten GP 

bij de 
mentor 

5.2 

6.8 

5.3 

3.4 

16.1 

39.0 

39.7 

14.3 

33.3 

24.1 	1 	25.9 

23.7 

5 2.5 

)43.1 

in de 
praktijk 

31.6 

25.9 

17.9 

10,2 

8.8 

6.9 

5.4 

13.6 

25.9 

53.6 

'47.4 

23.7 

28.8 

13.8 

lA) 



ploegkommandanten 

totaal 	RP 	GP 
N=99 	N=41 	N=58 

- 	- 	- 

48.5 	53.7 	44.8 

32.3 	I 	26.8 	36.2 

17.2 	14.6 	19.0 

2.0 	4.9 

100 	100 	100 
1 

Tabel M39/P30  

zeer tevreden 

tamelijk tevreden 

niet tevreden/niet ,  ontevreden 

ontevreden 

zeer ontevreden 

- 104 - 

Hoe tevreden bent u over de mate, waarin de huidige primaire 
opleiding de adspiranten voorbereidt op bun taak als agent/ 
wachtmeester? 
-in %- 

mentoren 

RP I GP 	totaal 
N=38 I N=58 11 N.96 

2.6 

42.1 

23.7 

28.9 

2.6 

100 

32.8 

27.6 

37.9 

1.7 

100 

1.0 

36.5 

26.0 

34.4 

100 

2.1 
a 

.2 
cht : p < .05 



, 
'ploegkommandcnten 

1 
totaal. RP 	1 GP 
N=100 	N=41'N=59 

1.4 	1.4 	1.4 

4.o 	4.o 	3.9 

4.2 	4.1 	4.3 

2.3 	2.3 	2.3 

2.6 	2.5 	2.7 

2.3 	2.4 	2.3 

3.0 	3.0 	3.1 

3.8 	1 	3.7 	3.9 

1 
1 

Tabel M54/P49 

1. omdat het politiewerk in feite toch 
neer komt op het kontroleren van 
mensen en flunk optreden, is het 
niet nodig dat de opleiding veel 
doet aan maatschappelijke en per-
soonlijke vorming 

2. de opleiding van de adspirant moet 
er v66r alles op gericht zijn hem 
de praktische vaardigheden bij te 
brengen die hij nodig heeft bij zijn 
dagelijks werk 

3. als de opleiding langer duurde zou 
de agent/wachtmeester beter op zijn 
taak voorbereid zijn 

4. in de opleiding ieert men goed hoe 
men met mensen om moet gaan 

5. veel van wat de agent/yachtmeester 
heeft geleerd, is hij al vergeten 
als hij het in de praktijk moet 
toepassen 

6. in de opleiding krijgt men een 
beeld van het nolitiewerk dat 
coed klont met de werkelijkheid 

7. de eisen die de school aan de adspi-
rant stelt, zijn totaal anders dan 
de eisen die het korps aan hem stelt 

8. de opleiding zou meer aandacht moe-
ten schenken aan bepaalde groepen in 
onze samenleving die de politic pro-
blemen kunnen geven 

- 105 - 

Uitspraken met betrekking tot de opleiding. 
-gemiddelde skores; 
1 = helemaal niet mee eens 
5 = helemaal mee eens- 

[ =toren 

RP 1 GP 
; N=381 N=59 

1.4 

3.9 

11.2 

2.1 

2.5 

2.1 

3.1 

3.6 

1.5 

3.9 

4.1 

2.0 

2.5 

2.1 

3.3 

3.6 

totaal 
N=97 

1.5 

3.9 

4.2 

2.1 

2.1 

3.2 

3 .6 

V 



Onderzoek aansluiting van de primaire 

politie-opleiding op de praktijk 

Vragenlijst: Mentoren of begeleiders. 

V 



datum: 	  

Vraag I. 

Vat is uw leeftijd? 

Vraag 2. 

Geslacht? 

jaar 

I:: man 

vrouw 

Vraag 3. 

Vat voor algemeen vormende  opleiding hebt u genoten? 

O lager onderwijs 

0 lager algemeen vormend onderwijs (V.G.L.O., Lavo) 

El middelbaar algemeen vormend onderwijs (Ifulo, Mavo, Ivo-b) 

O hoger algemeen vormend onderwijs (Havo, Atheneum) 

Vraag 4. 

Hebt u die opleiding afgemaakt? 

• ja 

bijna afgemaakt 

O niet afgemaakt 

Vraag 5. 

Vat voor beroepsonderwijs  hebt u v66r de politie-opleiding genoten? 

geen 

O lager beroepsonderwijs (lagere landbouwschool, L.T.S., Leao) 

middelbaar beroepsonderwijs (midd. handelsschool, Meao, 

O hoger (beroeps)onderwijs 

0 enders, n.1 	  

Vraag6. 

Hebt u die opleiding afgemaakt? 

ja 

. 	0 bijna afgemaakt 

O niet afgemaakt 

Vraag 7. 

Op welke school heeft u uw primaire politie-opleiding  genoten? 

voor Rijkspolitie: 

0 Horn 
0 Harlingen 

0 Apeldoorn 
0 anders, n.1  

Vragenlijst mentoren of begeleiders  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

voor Gemeentepolitie:  

p Amsterdam 

0 Lochem 

O Den Haag 

O Rotterdam 

O Leusden 

O Heerlen 

0 enders, n.1 	  

( 1)  

( 2)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 6)  

( 7)  

VI 



	

kursus gevolgd 	politiekursus? 	tijdsduur in weken 

	

ja 	nee 	FJa 	nee 

( 	I) 	( 	2) 	( 	0 	( 	2) 

..   weken 

	

.. 	 ..  	waken .. 	 .. 

 

	

.. 	 .. 	.. ..   waken 

.. 	 ..   waken 

	

.. 	 .. 

	 waken.. 

.. 	.. 

	

..  	waken 

	

.. 	 .. .. 	..  	weken 

.. 	 .. ..   weken 

Vraag B. 

Hebt u nog andere opleidingen of kursussen gevolgd? 

O nee 

• ja, n.l.: 

Vraag 9. 

Hoeveel dienstjaren heeft u bij de politic (gerekend vanaf het moment dat u de primaire politie-opleiding 

afsloot)? 

	 jaar 

Vraag 10. 

Pat is uw rang? 

Rijkspolitie: 	 Gemeentepolitie: 

Vraag ha. 

In welk korps bent u nu werkzaam? 

Bij de Gemeentepolitie te 	  

Bij de Rijkspolitie 	te 	  

Vraag Jib. 

Hoe groat is dit korps/deze groep? 

O mentorenkursus/didaktiek 

O vorming/gesprekstechnieken 

• maatschappelijke orientatie/ 
maatschappij leer 

verkeersschool/technische kur-
sussen 

• M2-opleiding 

• talon, Nederlands, algemene 
ontwikkeling 

O kaderkursus 

• andere kursussen, n.1 	 

Man 

... 	de zekerheid van het beroep 

avontuurlijk werk 

werken met mensen 

zelfstandig werken 

afwisselend werk 

goede betaling 

veal buiten werken 

warder met vraag 9 

- 2 

Vraag 12. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen bij de politic willen werken. Hier zijn enkele 

van die redenen. Zou u die willen nummeren volgens het belang dat ze voor u hebben gehad toen u bij 

de politie kwam? Vat u het belangrijkste vond is nummer 1, en wat u het minst belangrijk vond is 

nummer 7. 



Mentorschap  

In het nu volgende gedeelte vindt u een aantal vragen over het mentorschap, bijvoorbeeld de tijd dat 

u al mentor of begeleider bent, over een eventuele opleiding die u voor het mentorschap genoten 

heeft en over de samenwerking met pupillen en docenten van de opleidingsschool. 

Vraag  13.  

Hoe lang is het geleden dat u voor het eerst mentor werd? 

	 jaar 

Vraag 14. 

Hoeveel pupillen hebt u gehad? 

	 pupillen 

Hieronder volgen enkele vragen over de wijze waarop u uw pupillen begeleidt. 

Vraag 15. 

Bestaat de begeleiding uit een speciaal programa of is het een begeleiding van normale 

diensten? 

speciaal programa 

begeleiding van de normale diensten 

O beide 

Vraag 16a. 

- 3 - 

Hoe nauw is de samenwerking tussen u en uw pupillen? 

0 mentor en pupil werken altijd samen 

0 mentor en pupil werken meestel samen 
0 mentor en pupil werken bepaalde diensten samen 

0 mentor en pupil werken af en toe samen 

Arrag  16b.  

Zou u vaker dan nu het geval is, met uw pupil willen samenwerken? 

• ja 

nee 

Vraag 16c. 

Doet u al direkt elle voorkomende werkzaamheden samen met de pupil, of begint u met de 

meer eenvoudige taken? 

• ik laat de pupil direkt elle taken uitvoeren, ongeacht de moeilijkheidsgraad 

• ik laat de pupil met de lichtere taken beginnen en werk naar moeilijker taken toe: 

0 want daar is bij ons een speciale regeling voor getroffen 

daar is bij ons geen speciale regeling voor, maar ik krijg wel medewerking 

0 ik doe dit gehael uit eigen initiatief 

Vraag I6d. 

Hoeveel pupillen heeft u (meestal) tegelijk? 

pupil(len) 

Vraag 17. 

Hoe vaak is er aan het einde van de dienst een nabespreking tussen mentor en pupil over 

de ervaringen tijdens die dienst opgedaan? 

altijd nabespreking 
verder met vraag 19 

• meestal nabespreking 

• soms nabespreking 

El meestal geen nabespreking 

nooit nabespreking  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 1)  

( 2)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  



leer belangrijk 	van belling 	onbelangrijk 

iemand die allereerst paraat staat on praktisch 
Op te treden 

	 - 
ten politieman die rich primatr richt naar de 
ervaring van zijn chef 

lemand die het aksent legt op het bestrijden van 
strafbare feiten 

iemand die veel weet (d.w.z. uitgerust met een 
gedegen kennis van wetten en voorschriften) 

een man die rich in de °erste pleats hulpverlener 
in de sociale sektor voelt 

een ambtenaar die zich in zijn werk primair richt 
near de vastgestelde voorschriften en afspraken 

een progressieve kollega, die graag net verande-
ringen in het normbesef meegaat 

iemand die rich allereerst positief kritisch op-
stelt tegenover hetgeen hem in zijn werk wordt 
aangereikt 

een politieman die rich uit voorzichtigheid lie-
ver houdt aan bestaande normen 

een funItionaris die graag een eigen individuele 
benadering betracht 

Vraag Ila. 

Indien some, meestal geen of nooit nabespreiing: vindt u dat er vaker een nabespreking 

(mogelijk) zou moeten zijn? 

D ie 

0 nee 
(? 

( 2) 

Vreag 18. 

Hoe de houding van de jonge politieman in de uitoefening van zijn beroep in de praktijk zal zijn, hangt 

mede at van de visie die de mentoren/begeleiders daarop hebben. 

Hieronder staan een aantal facetten van die houding. Wilt 	door telkens in te vullen of u dit facet 

zeer belangrijk, van belang of onbelangrijk vindt, aangeven welk soort politieman(-vrouw) u aan het 

einde van het mentorschap/de begeleiding wilt af1everen? 

U kunt dit doen door telkens een kruisje te zetten in de kolom die uw mening het bests weergeeft. 

Vraag I9a. 

Heeft u een speciale kursus of scholing gehad voor het mentorschap? 

j a  
E] nee 

Vraag 196. 

Indian ja, waaruit bestond die kursus of scholing? (Open prang) 

Vraag I9c. 

Bent u tevreden over die kursus/scholing? 

• zeer tevreden 

O tevreden 

• niet tevreden/niet ontevreden 

• ontevreden 

D rear ontevreden 

venter met vraag 196 en I9c 

verder met vraag 19d 

( 1) 

( 2' 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  



Vraag 19d. 

Indien nee, vindt u het nodig dat de mogelijkheid om zo'n kursus of scholing te volgen geboden 

wordt? 

ja, zeker 

ja 

niet nodig/niet onnodig 

Ej nee  
zeker niet 

Vraag 20. 

Zijn er richtlijnen voor u als mentor? 

ja 

Ej nee 

weet niet 

Vraag 21. 

Indien ja, wat betekenen de richtlijnen voor u als mentor? 

ik heb steun aan de richtlijnen 

El de richtlijnen beinvloeden mijn begeleiding niet of nauwelijks 

ED de richtlijnen belemmeren mij 

El de richtlijnen heb ik nooit gezien 

Vraag 22. 

Indien nee, vindt u dat die richtlijnen er zouden moeten komen? 

El ja 

El nee  

Vraag 23. 

Moet u uw pupillen gedurende de periode dat u hen begeleidt een beoordeling geven? 

ja 

El nee 

Vraag 24. 

Zo ja, bestaat hier een bepaald systeem (handleiding en/of formulier) voor? 

El er bestaat wel een sys.teem/vethode voor 	 ( 1) 
• 

er bestaat geen systeem/methode voor 	 > verder met vraag 26 	 ( 2) 

Vraag 25. 

Indien er wel een bepaald systeem (handleiding en/of formulier) bestaat, hoe tevreden 

bent u daar dan over? 

zeer tevreden 

tevreden El tevreden 

-0 verder met vraag 22 

verder met vraag 22 

r 

niet tevreden/niet ontevreden 

ontevreden 

0 zeer ontevreden 

verder met vraag 26 
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verder met vraag 26 

Vraag 25a. Indien u (zeer) ontevreden bent over het bestaande systeem/methode, wilt u dan 

hieronder in het kort aangeven waarom u ontevreden bent? (Open vraag) 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 1)  

( 2)  

( 1)  

( 2)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  



Vraag 26. 

Hoe lang zou voor een pupil de mentorbegeleiding volgens u moeten duren? 

	 maanden 

Vraag 27. 

Hoe lang zou iemand maximaal mentor moeten zijn? Open vraag) 

Vraag 28. 

Is uw indruk dat de mentoren over het algemeen goad overweg kannen met de pupillen? 

D ie 

O some wel/soms niet 

0 nee 	 ( 3) 

Hier volgen enkele vragen over het mogelijke kontakt tussen primaire opleidingsscholen 

en de korpsen. 

Vraag 29. 

Is or enige vorm van kontakt tussen de opleidingsscholen en het korps? 

▪ ja 

O nee 

Vraag 30. 

Wie onderhoudt dit kontakt? 

O ikzelf 

0 de korpsleiding 

El beiden 

Vraag 30a. 

Hoe regelmatig 'weft dit kontakt de afgelopen twee jaar pleats gevonden? 

• 0 wekelijks 

O maandelijks 

• can paar keer per jaar 

• slechts af en toe 

Vraag 30b. 

Wie cam meestal het initiatief tot het kontakt? 

O het korps 

0 de school 

verder met vraag 31 

Vraag 31. 

Hoe belangrijk vindt u het kontakt met de opleidingsscholen? 

• seer belangrijk 

O belangrijk 

0 niet belangrijk/niet onbelangrijk 

o onbelangrijk 

O seer onbelangrijk 

( I) 

( 2) 

( I) 

( 2) 

( I) 

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 1)  

( 2)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  



A. 	hoe vaak komt dit voor? 	B. is dit typisch politie- 	C. hoe goed bereidt de pri- 
werk? 	 maire politie-opleiding 

hierop voor? 
, 	  

zeer 	vaak regel-weinig zeer 	abso- wel 	soms 	niet 	abso- zeer 	goed matig slecht zeer 
vaak 	matig 	weinig luut 	well 	luut 	goed 	 slecht 

wel 	soms 	niet 
niet 

( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 
A 	  

I. Orde handhaven bij evenementen 
(begeleiding,afzetting,parkeer-
en verkeersregeling,  ) 

2. Surveillance ter voorkoming v. 
verstoring openbare orde en 
strafbare feiten 

' 	 . 	  

3. Optreden bij gevaarlijke situ-
atie (verlichting,bebakening, 
openb.weg,signalering v. moge-
lijke gevaren, 	 ) 

4. Optreden bij ordeverstoringen 
(rellen,caferuzies, 	 ) 	 . 

5. Opsporen en behandelen v. ver-
keersovertredingen en verkeers-
misdrijven 

6. Opsporen en behandelen v. ande-
re overtredingen (b.v. visse-
rijwet,winkelsluitingswet, 	) 

7. Opsporen en behandelen v. mis-
drijven (b.v. 	diefstal,veyrnie- 
ling, 	 ) 

8. Opsporen v. gesignaleerde per-
sonen en gestolen goederen 

9. ml. verstrekken aan burgerij 

10. Hulp verlenen bij ongevallen, 
brand,e.d. 	 . 

11. Assistentieverlening in eenvou-
dige gevallen (sleutels weg, 
dieren in moeilijkheden, 	) 

12. Hulp-en dienstverlening in in-
gewikkelde gevallen (gezinsre-
lacies,burenruzies,problemen 
met jongeren 

13. Mutaties, rapporten, 	statis- 
tieken en p.v.'s opstellen 

Vraag 32. 

De politietaak bevat veel verschillende elementen, waarvan sommige zich vaker voordoen dan andere. Daarover 

zouden we u drie vragen willen stellen. U ziet hier bepaalde onderdelen van de algemene politie task staan 

(uniformdienst). 

A. Nu zouden we eerst willen weten hoe vaak - volgens u - ieder onderdeel in de praktijk van het dagelijks politiewerk 

voorkomt: vindt u dat dit erg vaak zo is, tamelijk vaak, of juist niet zo vaak? Om op deze vraag te antwoorden, 

kunt u een kruisje zetten in de kolom die het meest met uw mening overeenkomt. 

B. Daarnaast zouden we dan willen weten of u zelf die verschillende aktiviteiten als typisch politiewerk beschouwt, 

ofwel dat u van mening bent dat ze eigenlijk niet tot de politietaak behoren. Ook deze vraag kunt u weer beantwoorden 

door een kruisje te zetten in de kolom die uw mening het beste weergeeft. 

C. Tenslotte wil]en we u vragen of - naar uw persoonlijke mening - de opleidingsschool goed, matig of slecht voorbereidt 

op de verschillende taakonderdelen. 
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zeer strakke richt- algemene richtlij- 	richtlijnen vaag 
lijnen m.b.t. op- 	nen, maar ruimte 	of afwezig; moet 
treden 	 voor eigen beslis- 	zelfstandig optre- 

Gingen 	 den 

( 	1) 	 ( 	2) 	 ( 	3) 

I. Optreden in geval van verkeersovertredingen 

2. Optreden in geval van verkeersmisdrijven 

3. Optreden in geval van overtredingen en andere 
Bijzondere wetten 

4. Optreden in geval van misdrijven Wetboek 
van Strafrecht 

5. Optreden tegen dronken personen (caferuzies) 

6. Optreden tegen personen onder invloed van 
drugs 

7. Optreden tegen minderjarigen in geval van 
overtredingen 

8. Optreden tegen minderjarlgen.in geval van 
misdrijven 

9. Optreden bij gevaarlijke situaties (kapotte 
verkeerslichten, wegversperring) 

10. Hulp- en dienstverlening (sleutels weg, 
-kind verdwaald) 

11. Hulp- en dienstverlening bij ongevallen, 
brand 

12. Krisis hulp- en dienstverlening (buren-, 
gezinskonflikten, problemen met jongeren) 

13. Optreden in gavel van rellen 

14. Gebruik van wapenstok 

15. Gebruik van schietwapen 

Vraag 33. 

Zoals u weet bestaan er voor sommige onderdelen van de politietaak heel duidelijke richtlijnen die precise 

aangeven wanneer en hoe u in bepaalde gevallen moat optreden, bijvoorbeeld met betrekking tot opsporen, 

verbaliseren, doorverwijzen, aanhouden, of het toepassen van geweld. Voor andere taakonderdelen zijn de 

richtlijnen veel algemener en vager en moet u zelfstandig beslissen over de te volgen handelswijze. 

Zou u voor de hieronder opgenoemde taakonderdelen kunnen aangeven of: 

- de richtlijnen strak zijn en ow optreden dos duidelijk bepalen; 

- as wel richtinggevend zijn, maar u toch een zekere vrijheid in de uitvoering laten; 

- ze zo algemeen en vaag zijn dat u vrijwel geheel zelfstandig ow optreden moet bepalen. 

U hunt op daze vraag antwoorden door een kruisje te zetten in de kolom die her bests ow mening weergeeft. 



, . 	 i 
A. 	 B. 	 C. 

	

geen 	enig 	veel 	huidige 	wenst 	wenst 	wel 	nooit 

	

kontakt 	kontakt 	kontakt 	situatie 	meer 	minder 	eens 	verwezen 
bevredi- 	kontak- 	kontak- 	verwezen 

ten 	ten 

( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	
1 	

( 	1) 	( 	2) 

1. Rechter, kinderrechter 	 n.v. 	. 

2. Officier van Justitie 	 n.v. 	. 

3. Reclasseringsverenigingen 

	

, 	  
4. Advokaten 

5. Gevangenissen 	 n.v.t. 

6. Kinderbeschermingsinstanties 

7. Kinderbeschermingsinrichtin- 
n.v.t. gen' 

8. Brandweer 	. 

9. G.G.D. 

10. Ziekenhuis, kliniek 

11. Gemeentelijke Sociale Dienst 

12. Consultatiebureau alkohol en 
drugs 

13. Wetswinkel 

14. Bureau voor Rechtshulp 

15. Jeugd informatie-, 	advies- 
en hulpcentra 

, 	  
16. Bureaus huwelijks- en gezins- 

problemen 

17. Buurt- en wijkyerenigingen 	. 
_ i 	 ._ 
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Vraag 34. 

Bij de uitoefeniug van uw taak kunt u met vele instanties en instellingen in kontakt komen. 

Hieronder staan er enkele vermeld. Zou u voor elke instantie of instelling door middel van het zetten 

van een kruisje willen aangeven: 

A. of u wel eens kontakt met die instanties of instellingen heeft gehad; 

B. of u tevreden bent over het aantal kontakten, of dat u meer of minder kontakten zou wensen. 

C. of u wel eens het publiek naar die instantie heeft verwezen. 



10 belangrijke eigenschappen 	 3 belangrijkste eigenschappen 

toewijding aan het werk 

uitstraling van gezag 

gelijkmatig humeur 

efficient optreden 

gezond verstand 

evenwichtigheid 

beroepskennis 

leiding kunnen geven 

vriendelijkheid 

snel reageren 

betrouwbaarheid 

opmerkzaamheid 

zelfvertrouwen 

initiatief canto 

goed samenwerken 

beleefdheid 

intelligentie 

geduld 

tolerantie 

moed 

meegevoel 

verantwoordelijkheidsgevoel 

ijver 

Vraag 35. 

In de nu volgende vraag ziet u een 

moeten bepalen bij de uitoefening 

!mina  belangrijkste eigenschappen 

het allerbelangrijkst vindt en die 

belangrijke krijgt nummer 3. 

- 10- 

lijst met eigenschappen die het gedrag van een politieman zouden 

van zijn taak. Wilt u door middel van een kruisje de 10 near uw 

aangeven? Zou u dan van die 10 er drie willen uitzoeken die u 

nummeren: de belangrijkste eigenschap krijgt mummer 1, de minst 



11 	-- 

Vraag 36. 

U hebt ons al laten weten hoe u tegen,het politiewerk aankijkt. 

Nu willen we ook nog een vraag stellen over de opleiding aan de politieschool. U ziet op het hier volgende 

antwoordvel een aantal onderdelen van die opleiding staan. 

A. Eerst zouden we willen weten hoe belangrijk u zelf die onderdelen vindt voor de uitoefening van de 

politietaak: zeer belangrijk, van enig belang, of juist niet belangrijk. 

B. Dan willen wij u vragen vat u vindt van de aandacht die de opleiding aan de verschillende onderdelen 

besteedt gezien de eisen die de praktijk stelt: vindt u die aandacht te veel, juist goed, of te weinig. 

C. Daarna willen wij u vragen vat u vindt van de aandacht die de verschillende onderdelen krijgen tijdens 

de mentorbegeleiding gezien de eisen die de praktijk aan de jonge agent/wachtmeesterstelt 

vindt u die te veel, juist goed, of te weinig. 

D. Tenslotte zouden we willen weten hoe volgens u deze onderdelen hoofdzakelijk aangeleerd kunnen worden: 

gaat dat het beste op school, tijdens de mentorperiode, of bent u van mening dat je bepaalde zaken 

niet op school kunt leren, maar vooral in de praktijk? 

U kunt op deze vragen antwoorden door steeds voor ieder onderdeel vier maal een kruisje te zetten in de 

kolom die het beste uw mening weergeeft. 



A. 	Hoe belangrijk vindt u die 	B. vat vindt u van de op school baste- 
de aandacht gezien de eisen die de 
praktiikstelt 
.. 

' 
onderdelen van de opleiding 	 zeer 	be- 	nice 	onbe- 	zeer 	veel 	te 	juist 	te 	veel 

belang- 	lang- 	onbe- 	lang- 	onbe- 	te 	veel 	goad 	weinig 	te 
rijk 	rijk 	lang- 	rijk 	tang- 	veel 	 weinik 

	

rijk 	 rijk 

( 	I) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	I) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 

I. Staatsinrichting en burgerlijk recht. 

2. Strafrecht, strafvordering en rechter-
lijke organisatie. 

3. Verkeersrecht en verkeerskunde. 	 1 

4. Bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, 
ijkwet, drank- en horecawet, 	) 

5. Organisatie van de politie; dienstvo6r-
schriften. 

6. Kennis van de onderzoektechnieken 
(dactyloscopie). 

7. Kennis van de Nederlandse taal (spre-
ken en schrijven). 

8. Kennis van vreemde talen. 

9: Kennis van maatschappelijke problemen 
(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 
jongeren, werkloosheid, huisvesting). 

10. Kennis van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, massa-
gedrag,. rolgedrag). 

I. Kennis van hulpverlenende instanties: 
-techn.: Gem.reiniging, brandweer, CCD. 	 I 

12. -sociaal: bureaux huwelijks- en gezins-
problemen (Release, JAC, MOB-bureaux). 

13. Lichamelijke konditietraining. 

14. Gebruik van de wapenstok en schieten. 

15. Zelfverdediging (judo, boksen). 

16. E.H.B.O 	en reddend zwemmen. 

I 
17. Rijbewijs. 	 • 

18. Typen. 

19. Rapporten, mutaties, 	statistieken, 	 I 
p.v.'s opstellen en situatietekenen. 	 1 

20. Praktisch politie-optreden (staande 
houden, ondervragen, bekeuren aan- 
houden, verhoren). 

21. Goede menselijke kontaktendkunnen leg- 
gen, benadering, 	inform. verkrijgen. 

22. Wanneer en hoe hanteren van geweld 
( rel len, manifestaties, 	opstootjes). 

23. Hanteren van konflikten (familieruzies, 
burenruzies, 	echtelijke twisten). 

24. Stipte navolging van wetten, verorde- 
ningen, regels. 

25. Gehoorzaamheid aan superieuren. I  

26. Initiatief tonen en zelfstandig kunnen 
optreden. 

27. Net uiterlijk en korrekt optreden 
tijdens de dienst. 
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• 

	

C.Wat vindt u van de aandacht tijdens de men- 	R. Waar vindt u•dat deze on- 
torbegeleiding gezien de eisen die de prak- 	derdelen hoofdzakelijk  
tijk 	stelt. 	 aangeleerd moeten worden? 

	

onderdelen van de opleiding 	 .veel 	te veel 	juist 	te wei- 	veel te 	op 	tijdens 	in de 
te 	 goed 	fig 	weinig 	school 	begelei- 	praktijk 

veel 	 ding v/d 

I mentor 

( 	1 ) 	( 	 2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 

I. Staatsinrichting en burgerlijk recht. 

2. Strafrecht, strafvordering en rechter-
lijke organisatie. 

3. Verkeersrecht en verkeerskunde. 

4. Bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, 
ijkwet, drank- en horecawet, 	 

5. Organisatie van de politie; dienstvoor-
schriften. 	 • 

6. Kennis van de onderzoektechnieken 
* 	(dactyloscopie). 

7. Kennis van de Nederlandse taal (spre-
ken en schrijven). 

8. Kennis van vreemde talen. 

--- 	  
9: Kennis van Maatschappelijke problemen 

(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 
jongeren, werkloosheid, huisvesting). 

10. Kennis van psychologische problemen 	 • 
(agressie, krisissituatie, massa- 
gedrag,. rolgedrag). 

J1. Kennis van hulpverlenende instanties: 
-techn.: Gem.reiniging, brandweer, GGD. 	 I 

12. -sociaal: bureaux huwelijks- en gezins- 	 r- 
problemen (Release, JAC, MOB-bureaux). 

, 
13. Lichamelijke konditietraining. 

14. Gebruik van de wapenstok en schieten. 

15. Zelfverdediging (judo, boksen). 

16. E.H.B.O. 	en reddend zwemmen. 

17. Rijbewijs. 

18. Typen. 

19. Rapporten, mutaties, statistieken, 
p.v.'s opstellen en situatietekenen. 

20. Praktisch politie-optreden (staande 
houden, ondervragen, bekeuren aan-
houden, verhoren). 

21. Goede menselijke kontakten kunnen leg-
gen, benadering, inform. verkrijgen. 

22. Wanneer en hoe hanteren van geweld 	 I 
(rellen, manifestaties, opstootjes). 

23. Hanteren van konflikten (familieruzies, 
burenruzies, echtelijke twisten). 

24. Stipte navolging van wetten, verorde-
ningen, regels. 

25. Gehoorzaamheid aan superieuren. 

26. Initiatief tonen en zelfstandig kunnen 
optreden. 

27. Net uiterlijk en korrekt optreden 
tijdens de dienst. 
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Vraag 37. 

Wat is uw indruk van de opleiding die de adspiranten op dit moment op de politieschool ontvangen? 

• seer zwaar 	 ( - 1) 

O tamelijk zwaar 	 ( 2) 

O niet zwaar/niet licht 	 ( 3) 

E niet so zwaar 	 ( 4) 

c helemaal niet zwaar 	 ( 5) 

Vraag 38. 

Hat is uw matting over de duur van de primaire politie-opleiding? 

• to lang 	 ( I) 

E juist goed 	 ( 2) 

E te kort 	 ( 3) 

Vraag 39. 

Hoe tevreden bent u over de mate, waarin de huidige primaire opleiding de adspiranten voorbereidt 

op hun teak als agent/wachtmeester? 

▪ seer tevreden 

▪ tamelijk tevreden 

• niet.tevreden/niet ontevreden 

E ontevreden 

O zeer ontevreden 

Vraag 39a. 

Waarom bent u (seer) ontevreden? (Open vraag) 

Vraag 40. 

Zouden or near uw mening nog andere vakken dan nu het geval is op school gedoceerd moeten 

worden? 

• ja 

O nee 

Vraag 40a. 

Zo ja,  welke vakken? (Open vraag) 

verder met vraag 41 

/ ------3 verder met vraag 40 

( I) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( I) 

( 2) 



Organisatie en klimaat van de opleiding  
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Met de volgende vragen willen wij van u weten hoe u denkt en wat u wenst over de sfeer op school 

betreffende bijvoorbeeld de discipline en de wijze waarop de opleiding georganiseerd is (b.v. plaats 

en duur van stages tijdens de opleiding). 

Vraag 41. 

Wat is uw mening over de discipline op school. Vindt u dat die streng of juist niet streng is? 

• zeer streng 

streng 

• niet te streng/niet te weinig streng 

D niet streng 

O helemaal niet streng 

Vraag 42. 

Wat is uw mening over de discipline binnen het korps. Vindt u dat die juist, streng of niet 

streng is? 

• zeer streng 

EJ streng 

D niet te streng/niet te weinig streng 

• niet streng 

helemaal niet streng 

Vraag 43. 

Vindt u het internaatsleven wel of nice belangrijk als voorbereiding op de politietaak? 

zeer belangrijk 

belangrijk 

niet belangrijk/niet onbelangrijk 

onbelangrijk 

• zeer onbelangrijk 

Vraag 43a. 

Welke voordelen ziet u in het internaatsverband? (Open vraag) 

Vraag 43b. 

Welke nadelen zou u kunnen opnoemen? (Open vraag) 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  



l e  stage 

2e stage 

3 e  stage 

g e  stage 

5e stage 

O seer belangrijk 

• belangrijk 

O niet onbelangrijk/niet belangrijk 

• onbelangrijk 

seer onbelangrijk 

• geen 

O en 

• twee 

• drie 

O vier 

O meer dan vier 

lengte in dagen 
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Vraag 44. 

Hoe belangrijk vindt u het dat er tijdens de primaire politie-opleiding stage(s) plaatsvind(en)? 

Vraag 45. 

Hoeveel stages vindt u dat er tijdens de opleiding moeten zijn? 

Vraag 46. 

Hoe lang zou iedere stage moeten duren near uw mening, en wanneer in de opleiding (gerekend na de 

start van de kursus) zou de stage moeten plaatsvinden? 

(N.B. els u 1 stage voldoende vindt, kunt u de andere overslaan). 

Vraag 47. 

Moeten dee alleen stages bij de politic zijn of ook bij andere instellingen of diensten, die 

met de politic te maken kunnen hebben? 

O alleen politiestages 	 verder met vraag 48 

O ook andere instellingen 

VrAag 47a. 

Ann welke inatelfingen of diensten denkt u vooral7 	(Open vraag) 

in welke maand van de oplei- • 
ding 

( I) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 6) 

( 1)  

( 2)  

( 5) 

( 4) 

( 5) 

( 1)  

( 2)  



• zeer positief 

• positief 

O niet positief/niet negatief 

negatief 

O zeer negatief 

Vraag 48a. 

Wilt u aangeven waarom u dat vindt? (Open vraag) 

Vraag 50. 

De gemiddelde adspirant heeft volgens mij: 

Vraag 51. 

De gemiddelde agent/wachtmeester heeft volgens mij: 

Vraag 52. 

De gemiddelde agent/wachtmeester is volgens mij: 

- 17 - 

Vraag 48. 

Hoe vindt u het dat tussen schoolopleiding en begeleiding door een mentor, de M.E.-opleiding 

plaatsvindt? 

Vraag 49. 

lk denk dat mijn mening over de primaire politie-opleiding het meest overeenkomt met die van: 

• agenten/wachtmeesters 	 ( 1) 

Ej mentoren 	 ( 2) 

O brigadiers/opperwachtmeesters 	 ( 3) 

korpsleiding 	 ( 4) 

Ej primaire politie-opleiding 	 ( 5) 
ministerie 	 ( 6) 

•	  anderen, n.1 	 ( 7) 

Tenslotte willen we u nog enige vragen stellen met betrekking tot de geechiktheid van de 

gemiddelde adspirant en diens tevredenheid over de opleiding en het werk. 

• meer plezier in zijn opleiding dan vroeger 

• evenveel plezier in zijn opleiding ale vroeger 

Ej minder plezier in zijn opleiding dan vroeger 

meer plezier in het politiewerk dan vroeger 

evenveel plezier in het politiewerk als vroeger 

minder.plezier in het politiewerk dan vroeger 

geschikter voor het politieweik dan vroeger 

0 even geschikt voor het politiewerk ale vroeger 

0 minder geschikt voor het politiewerk dan vroeger 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

(•1) 

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  



helemaal 	niet Thee 	Min - of 	mee eens 	helemaal 
niet Thee 	eens 	meer mee 	 Thee eens 

eons 	 eenS 

( 	 I) 	( 	 2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 

I. Umsiat het politiewsrk in feite toch neer komt op het kon- 
trolereniygn mensen pp flirt optreden, is het niet nodig 
dat de opleiding veel doet aan maatschappelijke en per- 
sPOnliike vormine  

2. De opleiding van de adspirant moet or vOOr alles op ge-
richt zijn hem de praktische vaardigheden bij to brengen 
die hij nodig heeft bij zijn dagelijks work 

3. Ale de opleiding longer duurde zou de agent/wachtmeester 
hater op zijn teak voorbereid zijn 

4. In de opleiding leert men good hoe men met mensen am 
most gaan 

5. Veel van wat de agent/wachtmeester heeft geleerd, is hij 
al vergeten ale hij het in de praktijk moot toepassen 

6. In de opleiding krijgt men eon beeld van het politiewerk 
dat good klopt met de werkelijkheid 

7. De eisen die de school aan de adspirant stelt, zijn 
totaal anders dan de eisen die het korps man hem stelt 

8. Be opleiding zou moor aandacht moeten schenken man bepaal-
de groepen in onze samenleving die de politie problemen 
kunnen geven 

- 18 - 

Vraag 53. 

Volgens mij zijn de eisen die de praktijk aan de agent/wachtmeester stelt gemiddeld: 

• lichter geworden 

O hetzelfde gebleven 

• zwaarder geworden 

Vraag 54. 

Tot slot wilde ik is nog enkele uitspraken voorleggen die able betrekking hebben op de opleiding. 

Zoo u willen aangeven in hoeverre u het met die uitspraken al dan niet eons kont zijn? 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

Writ:1g 55. 

Ale slotvraag willen we u dan nog vragen of u met betrekking tot de opleiding nog speciale wensen hebt. 

Zou u die hieronder willen opschrijven? 



Vraag I. 

Vat is uw leeftijd? 

	 jaar 

Vraag  

Geslacht? 

0 man 
0 vrouw 

.Vraag 3. 

Hoeveel dienstjaren heeft u bij de politie (gerekend vanaf het moment dat u de primaire politie-opleiding 

afsloot)? 

	 jaar 

Vraag 4. 

Wat is uw rang? 

Rijkspolitie: 	 Gemeentepolitie: 

Vraag 5a. 

In welk korps bent u nu werkzaam? 

Bij de Gemeentepolitie te 	  

Bij de Rijkspolitie 	te 

Vraag 5b. 

Hoe groot is dit korps/deze groep? 

man 

Vragenlijat wachtcommandant en kploegcommandanten  

Vraag 6. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waarom mensen bij de politie willen werken. Hier zijn enkele 

van die redenen. Zou u die willen nummeren volgens het belang dat ze voor u hebben gehad toen u bij 

de politie kwam? Hat u het belangrijkste vond is nummer 1, en vat u het minst belangrijk vond is 

mummer 7. 

... 	de zekerheid van het beroep 

• avontuurlijk werk 

▪ werken met mensen 

▪ zelfstandig werken 

• afwisselend werk 

• goede betaling 

• veel buiten werken 

( 1)  

( 2)  



Mentorschap  

In het nu volgende gedeelte vindt u een aantal vragen over het mentorschap. Ale voorbereiding op de 

praktijk worden jonge wachtmeesters/agenten gedurende een aantal maanden begeleid door een mentor. 

Vraag 7. 

Hoe lang zou voor een jonge agent/wachtmeester de mentorbegeleiding in het algemeen moeten duren? 

	 maanden 

Vraag 8. 

Bestaat de begeleiding in uw korps uit een speciaal programma of is het een begeleiding van normale 

diensten? 

▪ speciaal programma 

• begeleiding van de normale diensten 

0 beide 

Vraag 9. 

Zijn er binnen uw korps ter begeleiding van de jonge agent/wachtmeester voldoende mentoren 

beschikbaar? 

O ja, velen bescbikbaar 

0 maar net genoeg 

LI nee, onvoldoende beschikbaar 

Vraag 10a. 

Is er speciale cursus of scholing voor de mentoren on hen op de begeleidende task voor te bereiden? 

fl ja 	 verder met vraag I0b en 10c 

O nee --> verder met vraag 10d 

Vraag 106., 

Indien is, waaruit bestaat die cursus of scholing? (Open vraag) 

Vraag 10c. 

Bent u tevreden over die cursus of scholing? 

LI seer tevreden 

• tevreden 

fl niet tevreden/niet ontevreden 

• ontevreden 

LI seer ontevreden 

Vraag 10d. 

Indien nee, vindt u het nodig dat de mogelijkheid on zo'n cursus of scholing te volgen geboden wordt? 

fl ja, zeker 

ja 

fl filet nodig/n*et onnodig 

O nee 

• zeker niet 

( I) 

( 2) 

(' 3) 

( I) 

( 2)  

( 3)  

( I) 

( 2) 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  



El j a 

El nee 

weet niet 

• ja 

▪ soms wel/soms niet 

0 nee 

Vraag 13. 

Hoe vaak heeft u kontakt met de pupillen? 

• dagelijks 

een paar keer per week 

• eens per week 

• een paar keer per maand 

Vraag 14. 

Wat is de vorm van dat kontakt? (Open vraag) 

Vraag 15a. 

ja 

O soms wel/soms niet 

O nee 	verder met vraag 16 

Vraag 15b. 

Vraag 15c. 

•-■ 

Vraag 11. 
• 

Zijn er richtlijnen voor de mentoren bij hun begeleiding? 

Vraag 12. 

Is.uw indruk dat de mentoren over het algemeen goed overweg kunnen met de pupillen? 

Moet u de jonge agenten/wachtmeesters een beoordeling geven? 

In hoeverre 71doet het systheem van beoordeling? 

O het voldoet zeer goed 

het voldoet goed 	 verder met vraag 16 0  

ip het voldoet niet goed en niet slecht 
het voldoet 9lecht 

O het voldoet zeer slecht 

Indien het beoordelingssysteem (zeer) slecht voldoet, wilt u dan hieronder in het kort 

aangeven waarom? (Open vraag) 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

VI 



zeer belangrijk 	van belang 	onbelangrijk 

iemand die allereerst paraat stoat om praktisch 
op to treden 

eon politieman die zich primair richt near de 
ervaring van zijn chef 

iemand die het aksent legt op het bestrijden van 
i strafbare feiten 

iemand die veel weet (d.w.z. iiitgerust met eon 
gedegen kennis van wetten en voorschriften) 

eon man die rich in de eerste pleats hulpverlener 
in de soc'ale sektor voelt 

eon ambtenaar die zich in zijn work primair richt 
near de vastgestelde voorschriften en afspraken 

eon progressieve kollega, die graag met verande-
ringen in het normbesef meegaat 

iemand die rich allereerst positief kritisch op-
stelt tegenover hetgeen hem in zijn werk wordt 
aangereikt 

eon politieman die zich uit voorzichtigheid lie-
ver houdt eon bestaande normen 

een funktionaris die graag een eigen individuele 
benadering betracht 

Vraag 16. 

Hoe de houding van de jonge politieman in de uitoefening van zijn beroep in de praktijk zal zijn, 

hangt mede at van de visie die hun meerderen daarop hebben. 

Hieronder staan eon aantal facetten van die houding. Wilt u aangeven of u deze facetten tear 

belangrijk, van belong of onbelangrijk vindt, voor eon goad politieman (-vrouw)? 

0 kunt dit doen door telkens een kruisje to zetten in de kolom die uw mening het baste weergeeft. 

Hier volgen enkele vragen over het mogelijke kontakt tussen primaire opleidingsscholen en 

de korpsen. 

Vraag 17• 

Is er enige vorm van kontakt tussen de opleidingsscholen en het korps? 

• ja 

nee 	 verder met vraag 21 

Vraag 18. 

Wie onderhoudt dit kontakt? 

fl ikzelf 	 ( 

• de korpsleiding 	 ( 2) 

fl beiden 	 ( 3) 

fl anders, nl.  	 ( 4) 

Vraag 19. 

Hoe regelmatig heeft dit kontakt de afgelopen twee jaar pleats gevonden? 

wekelijks 

L] maandelijks 

een pear keer per jeer 

slechts of on toe 

Vraag 20. 

Wie nam meestal  het initiatief tot het kontakt? 

E her korps 

E de school 

( 1)  

( 2)  

( I) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( I) 	' 

( 2)' 



, 	 , 	 , 	 . 	, 

	

, 	 . 	 . 
A. 	hoe vaak komt dit voor? 	B. 	is dit typisch politie- 	C. hoe goed bereidt de pri- 

werk? 	 maire politie-opleiding 
hierop voor? 

	

zeer 	vaak regel-weinig zeer 	abso- wel 	soms 	niet 	abso- zeer 	goed. matig slecht zeer 

	

vaak 	matig 	weinig luut 	wel/ 	luut 	goed 	 slecht 
wel 	soms 	niet 

niet 

( 	1 ) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 

I. Orde handhaven bij evenementen 
(begeleiding,afzetting,parkeer-
en verkeersregeling, ) 

	

' 	  
2. Surveillance ter voorkoming v. 

verstoring openbare orde en 
strafbare feiten 

	

, 	 , 
3. Optreden bij gevaarlijke situ- 
* atie (verlichting,bebakening, 

openb.weg,signalering v. moge-
lijke gevaren, ) 

4. Optreden bij ordeverstoringen 
(rellen,caferuzies, 	 ) 

	

, 	 • 
5. Opsporen en behandelen v. ver-

keersovertredingen en verkeers- 	 . 
misdrijven 

I 6. Opsporen en behandelen v. ande-
re overtredingen (b.v. visse-
rijwet,winkelsluitingswet, 	) 

7. Opsporen en behandelen v. mis-
drijven (b.v. diefstal,vernie-
ling , 	  )'• 

8. Opsporen v. gesignaleerde per-
sonen en gestolen goederen 

	

, 	  
9. ml. verstrekken aan burgerij 

10. Hulp verlenen bij ongevallen, 
brand,e.d. 

II. Ass istentieverlening in eenvou-
dige gevallen (sleutels weg, 
dieren in moeilijkheden, 	) 

	

, 	  
12. Hulp-en dienstverlening in in-

gewikkelde gevallen (gezinsre-
lacies,burenruzies,problemen 
met jongeren 

13. Mutaties, rapporten, statis-
tieken en p.v.'s opstellen 

. 	 i _ 	. 	 .. 

Vraag 21. 

Hoe belangrijk vindt u het kontakt met de opleidingsscholen? 

zeer belangrijk 

belangrijk 

niet belangrijk/niet onhelangrijk 

O onbelangrijk 

O zeer onbelangrijk 
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Vraag 22. 

De politietaak bevat veel verschillende elementen, waarvan sommige zich vaker voordoen dan andere. Daarover 

zouden we u drie vragen willen stellen. U ziet hier bepaalde onderdelen van de algemene politie task staan 

(uniformdienst). 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

A. Nu zouden we eerst wilien weten hoe vaak - volgens u - ieder onderdeel in de liraktijk van het dagelijks politiewerk 

voorkomt: vindt u dat dit erg vaak zo is, tamelijk vaak, of juist niet zo vaak? Om op deze vraag te antwoorden, 

kunt u een kruisje zetten in de kolom die het meest met uw mening overeenkomt. 

B. Daarnaast zouden we dan willen weten of u zelf die verschillende aktiviteiten als typisch politiewerk beschouwt, 

ofwel dat u van mening bent dat ze eigenlijk niet tot de politietaak behoren. Ook deze vraag kunt u weer beantwoorden 

door een kruisje te zetten in de kolom die uw meniu het beste weergeeft. 

C. Tenslotte willen we u vragen of - naar uw persoonlijke mening - de opleidingsschool goed, matig of slecht voorbereidt 

op de verschillende taakonderdelen. 



in praktisch 	 in weinig regelmatig 
elle gevallen 	 gevallen 

verkeersdienst 

recherche 

vreemdelingendienst 

zeden- en kinderpolitie 

wijk- of rayonagent x)  

zeer strakke richt- algemene richtlij- 	richtlijnen vaag 
lijnen m.b.t. op- 	nen, maar ruimte 	of afwezig; moet 
treden 	 voor eigen beslis- 	zelfstandig optre- 

Bingen 	 den 

( 	1) 	 ( 	2) 	 ( 	3) 

I. Optreden in geval van verkeersovertredingen 

2. Optreden in geval van verkeersmisdrijven 

3. Optreden in geval van lichte overtredingen 
(niet verkeer) 

4. Optreden in geval van misdrijven Wetboek 
van Strafrecht 

5. Optreden Legen dronken personen (caferuzies) 

6. Optreden tegen personen under invloed van 
drugs 

7. Optreden tegen minderjarigen in geval van 
overtredingen 

8. Optreden tegen minderjarigen in geval van 
misdrijven 

9. Optreden bij 	gevaarlijke sicuaties 	(kapotte 
verkeerslichten, wegversperring) 

10. Hulp- en dienstverlening (sleutels weg, 
kind verdwaald) 

11. Hulp- en dienstverlening hi] ongevallen, 
brand 

12. Krisis hulp- en dienstverlening (boron - , 
gezinskonflikten, prnblemen met jongeren) 

13. Optreden in geval van rellen 

14. Gebruik van wapenstok 

15. Gebruik van 	vuurwapen 

Vraag 23. 

Een aantal werkzaamheden van de surveillant worden overgenomen door speciale takken van dienst. 

Zoo u - d.m.v. een kruisje - kunnen aangeven of de volgende dienstonderdelen in veel gevallen 

werk van de surveillanten overnemen? 

T) niet invullen indien het korps goon wijk- of rayonagent heeft. 

Vraag 24. 

Zaals u weet bastaan er voor sommige onderdelen van de politietaak heel duidelijke richtlijnen die precies 

aangeven wanneer en hoe de agenten/wachtmeestersinbepaaldegevallenmoetenoptreden,bijvoorbeeldm.b.t.opsporen, 

verbaliseren, doorverwijzen, aanhouden, of het toepassen van geweld. Voor andere taakonderdelen zijn de 

richtlijnen veal algemener en vageren moet men zelfstandig beslissen over de to vokgen handelswijze. 

Zou u voor de hieronder opgenoemde taakonderdelen kunnen aangeven of: 

- de richtlijnen strak zijn  en bet optreden dus duidelijk bepalen; 

- ze wel richtinggevend  zijn, maar toch eon zekere vrijheid in de uitvoering laten; 

- ze zo algemeen en vaag  zijn datde agenten/wachtmeestersvrijwelgeheelzelfstandighimoptredenmoetenbepalen. 

U kunt op doze vraag antwoorden door eon kruisje to rotten in de kolom die het beste ow mening weergeeft. 



, 
A. 	 B. 	 C. 

	

geen 	enig 	veel 	huidige 	wenst 	wenst 	wel 	nooit 

	

kontakt 	kontakt 	kontakt 	situatie 	meer 	minder 	eens 	verwezen 

	

bevredi- 	kontak- 	kontak- 	verwezen 
ten 	ten 

( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	1) 	( -2) 

1. Rechter, kinderrechter 	 n.v.t. 

I 
2. Officier van Justitie 	 n.v.t. 

3. Reclasseringsverenigingen 

4. Advokaten 

5. Gevangenissen 	 n.v.t. 

6. Kinderbeschermingsinstanties . 

7. Kinderbeschermingsinrichtin-
gen 	 n.v.t. 

8. Brandweer 	 , 

9. G.G.D. 

10. Ziekenhuis, kliniek 

11. Gemeentelijke Sociale Dienst 
, 	  

12. Consultatiebureau alkohol en 
drugs 

13. Wetswinkel 

14. Bureau voor Rechtshulp 

15. Jeugd informatie-, advies-
en hulpcentra 

16. Bureaus huwelijks- en gezins-
problemen 

17. Buurt- en wijkverenigingen 
A 
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Vraag 25. 

Bij de uitoefening van uw teak kunt u met vele instanties en instellingen in kontakt komen. 

Hieronder staan er enkele vermeld. Zou u voor elke instantie of instelling door middel van het zetten 

van een kruisje willen aangeven: 

A. of u wel eens kontakt met die instanties of instellingen heeft gehad; 

B. of u tevreden bent over het aantal kontakten, of dat u meer of minder kontakten zou wensen. 

C. of u wel eens het publiek naar die instantie heeft verwezen. 



10 belangrijke eigenschappen 	 3 belangrijkste eigenschappen 

toewijding no het werk 

uitstraling van gezag 

gelijkmatig humeur 	 - 

efficient optreden 

gezond verstand 

evenwichtigheid 

beroepskennis 

leiding kunnen geven 

vriendelijkheid 

snel reageren 

betrouwbaarheid 

opmerkzaambeid 

zelfveitrouwen 

initiatief tonen 

goed samenwerken 

beleefdheid 

intelligentie 	 / 

geduld 

tolerantie 

moed 

meegevoel 

verantwoordelijkheidsgevoel 

ijver 

Vraag 26. 

In de nu volgence vraag ziet u een 

moeten bepalen bij de uitoefening 

Emil!" helangrijkste eigenschappen 

het allerbelangrijkst vindt en die 

belangrijke krijgt nummer 3. 

lijst met eigenschappen die het gedrag van een politieman zouden 

van zijn teak. Wilt u door middel van een kruisje de 10 near uw 

aangeven? Zoo u dan van die 10 er drie willen uitzoeken die is 

nummeren: de belangrijkste eigenschap krijgt nummer I, de minst 
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Vraag 27. 

U hebt ons al laten weten hoe u tegen het politiewerk aankijkt. 

Nu willen we ook nog een vraag stellen over de opleiding aan de politieschool. U ziet op het hier volgende 

antwoordvel een aantal onderdelen van die opleiding staan. 

A. Eerst zouden we willen weten hoe belangrijk u zelf die onderdelen vindt voor de uitoefening van de 

politietaak: zeer belangrijk, van enig belang, of juist niet belangrijk. 

B. Dan willen wij u vragen wat u Vindt van de aandacht die de opleiding aan de verschillende onderdelen 

besteedt gezien de eisen die de praktijk stelt: vindt u die aandacht te veel, juist goed, of te weinig. 

C. Daarna willen wij u vragen wat u vindt van de aandacht die de verschillende onderdelen krijgen tijdens 

de mentorbegeleiding gezien de eisen die de praktijk aan de jonge agent/wachtmeesterstelt: 

vindt u die te veel, juist goed, of te weinig. 

D. Tenslotte zouden we willen weten hoe volgens u deze onderdelen hoofdzakelijk aangeleerd kunnen worden: 

gaat dat het beste op school, tijdens de mentorperiode, of bent u van mening dat je bepaalde zaken 

niet op school kunt leren, maar vooral in de praktijk? 

U kunt op deze vragen antwoorden door steeds voor ieder onderdeel vier maal een kruisje te zetten in de 

kolom die het beste uw mening weergeeft. 



A. 	Hoe belangrijk vindt u ditl 	B. Vat vindt.0 van de op school baste- 
de aandacht gezien de eisen die de 
praktijk stelt 

- 	 , 
onderdelen van de opleiding 	 zeer 	be- 	niet 	onbe- 	seer 	veal 	to 	juist 	te 	veel 

belang- 	lang- 	onbe- 	lang- 	Dube- 	te 	veel 	goed 	weinig 	to 
rijk 	rijk 	lang- 	rijk 	lang- 	veel 	 weinig 

rijk 	 rijk 

( 	I) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	I) 	( 	2) 	( 	3) 	( 4) 	( 	5) 

I. 	Staatsinrichting en burgerlijk recht. 

2. Strafrecht, strafvordering en rechter-
lijke organisatie. 

3. Verkeersrecht en verkeerskunde. 

4. Bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 
visserijwet, 	jachtwet, 	rijtijdenwet, 
ijkwet, drank- en horecawet, 	) 

5. Organisatie van de politie, dienstvoor-
schriften. 

6. Kennis van de onderzoektechnieken 
(dactyloscopie). 

7. Kennis van de Nederlandse teal (Spre-
ken en schrijven). 

8. Rennie van vreemde talon. 

9; Kennis van maatschappelijke problemen 
(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 
jongeren, werkloosheid, huisvesting). 

10. Kennis van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, nesse-
gedrag,. rolgedrag). 

11. Kennis van hulpverlenende instantles: 
-techn.: Gem.reiniging, brandweer, GCD. 

1 
12. -sociaal: bureaux huwelijks- en gezins 

problemen (Release, JAC, MOB-bureaux) 

13. Lichamelijke konditietraining. 

14. Gebruik van de wapenstok en schleten. 

15. Zelfverdediging (judo, boksen). 

16. E.H.B.O. 	en reddend zwemmen. 

17. Rijbewijs. 

18. Typen. 

19. Rapporten, mutaties, 	statistieken, 
p.v. I s opstellen en situatietekenen. 

20. Praktisch politie-optreden (staande 
houden, ondervragen, bekeuren aan-
houden, verhoren). 

21. Goede menselijke kontakten kunnen leg-
gen, benadering, inform. verkrijgen. 

22. Wanneer en hoe hanteren van geweld 
(rellen, manifestaties, opstootjes). 

23. Nanteren van konflikten (familieruzies, 
burenruzies, 	echtelijke twisten). 

24. Stipte navolging van wetten, verorde-
ningen, regels. 

25. Cehoorzaamheid aan superieuren. 

26. Initiatief tonen en zelfstandig kunnen 
optreden. 

27. Net uiterlijk en korrekt optreden 
tijdens de dienst. 

k 	 - 
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C. Wat vindt u van de aandacht tijdens de men- 	D. Waar vindt u dat deze on- 
torbegeleiding gezien de eisen die de prak- 	derdelen hoofdzakelijk  
tijk 	stelt7 	 aangeleerd moeten worden? 

I 	 1 	 . 	I 

	

onderdelen van de opleiding 	 veel 	te veel 	' 	juist 	te wei- 	veel te 	op 	tijdens 	in de 
te 	 goed 	nig 	weinig 	school 	begelei- 	praktijk 

veel 	 ding v/d 
mentor 

( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 	( 	1) 	( 	2) 	( 	3) 

I. 	Staatsinrichting en burgerlijk recht. 

2. Strafrecht, strafvordering en rechter-
lijke organisatie. 

3'. Verkeersrecht en verkeerskunde. 

4. Bijzondere wetten (vreemdelingenwetten, 	 • 
visserijwet, jachtwet, rijtijdenwet, 
ijkwet, drank- en horecawet, 	) 

5. Organisatie van de politie; dienstvoor-
schriften. 

- 	  

6. Kennis van de onderzoektechnieken 
(dactyloscopie). 

7. Kennis van de Nederlandse taal (spre-
ken en schrijven). 

8. Kennis van vreemde talen. 

9: Kennis van maatschappelijke problemen 
(Molukkers, Surinamers, gastarbeiders, 
jongeren, werkloosheid, huisvesting). 

10. Kennis van psychologische problemen 
(agressie, krisissituatie, massa-
gedrag,. rolgedrag). 

II. Kennis van hulpverlenende instanties: 
-techn.: Gem.reiniging, brandweer, GGD. 

12. -sociaal: bureaux huwelijks- en gezins-
problemen (Release, JAC, MOB-bureaux). 

._ 	  

13. Lichamelijke konditietraining. 
. 	 , 

14. Gebruik van de wapenstok en schieten. 

15. Zelfverdediging (judo, boksen). 	 . 

16. E.H.B.O. 	en reddend zwemmen. 

17. Rijbewijs. 

18. Typen. 

19. Rapporten, mutaties, 	statistiekeni 
p.v.'s opstellen en situatietekenen. 

20. Praktisch politie-optreden (staande i 	
I 

houden, ondervragen, bekeuren aan- 
houden, verhoren). 

•  

21. Goede menselijke kontakten kunnen leg- 
gem, benadering, inform. verkrijgen. 

•  

22. Wanneer en hoe hanteren van geweld 
(rellen, manifestaties, 	opstootjes). 

23. Hanteren van konflikten (familieruzies, 
burenruzies, echtelijke twisten). 

1  

24. Stipte navolging van wetten, verorde- 
ningen, regels. 

25. Gehoorzaamheid aan superieuren. 

26. Initiatief tonen en zelfstandig kunnen 
optreden. 

° 	  
27. Net uiterlijk en korrekt optreden 

tijdens de dienst. 
I 	  

- 11 - 
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Vraag 28. 

War is uw indruk van de opleiding die de adspiranten op dit moment op de politieschool ontvangen? 

▪ zeer zwaar 

fl tamelijk zwaar 

• niet zwaar/niet liCht 

▪ niet so zwaar 

fl helemaal flier zwaar 

Vraag 29 . 

Wat is uw mening over de duur van de primaire politie-opleiding? 

• to tang 

fl juist good 

fl to kort 

Vraag 30- 

Hoe tevreden bent u over de mace, waarin de huidige primaire opteiding de adspiranten voorbereidt 

op hun teak als agent/wachtmeester? 

• seer tevreden 

▪ tamelijk tevreden 

niet tevreden/niet ontevreden 

• ontevreden 

• seer oncevreden 

Vraag 31. 

Waarom bent u (seer) ontevreden? (Open vraag) 

Vraag 32, 

Zouden er near uw mening nog andere vakken den nu het geval is op school gedoceerd moeten 

warden? 

0 ja 

0 nee 

Vraag 33. 

Zo ja, welke vakken? Open vraag) 

verder net vraag 34 

— 12 — 

/ -----+ verder met vraag 32 

(.1) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( I) 

( 2) 



Organisatie en klimaat van de opleiding 

Met de volgende vragen willen wij van u weten hoe u denkt en vat u wenst over de sfeer op school 

betreffende bijvoorbeeld de discipline en de wijze waarop de opleiding georganiseerd is (b.v. plaats 

en duur van stages tijdens de opleiding). 

Vraag 34. 

Vat is uw mening over de discipline op school. Vindt u dat die streng of juist niet streng is? 

zeer streng 

• streng 

niet te streng/niet te weinig streng 

D niet streng 

helemaal niet streng 

Vraag 35. 

Vat is uw mening over de discipline binnen het korps. Vindt u dat die juist, streng of niet 

streng is? 

zeer streng 

streng 

D niet te streng/niet te weinig streng 

D niet streng 

• helemaal niet streng 

Vraag 36. 

Vindt u het internaatsleven wel of niet belangrijk als voorbereiding op de politietaak? 

o zeer belangrijk 

. 0 belangrijk 

o niet belangrijk/niet onbelangrijk 

onbelangrijk 

El zeer onbelangrijk 

Vraag 37a. 

Welke voordelen ziet u in het internaatsverband? (Open vraag) 

Vraag 37b. 

Welke nadelen zou u kunnen opnoemen? (Open vraag) 

— 13 — 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4) . 

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  



lengte in dagen 	 in welke maand van de oplei- 
ding 

l e  stage 

2e stage 

3e  stage 

de  stage 

5e stage 

— 14 — 

Vraag 38. 

Hoe belangrijk vindt u het dat er tijdens de primaire politie-opleiding stage(s) plaatsvind(en)? 

0 seer belangrijk 

0 belangrijk 

• niet onbelangrijk/niet belangrijk 

• onbelangrijk 

El seer onbelangrijk 

Vraag 39. 

Hoeveel stages vindt u dat er tijdens de opleiding moeten zijn? 

• geen 

▪ &en 

L] twee 

D drie 

O vier 

• meet dan vier 

Vraag 40. 

Hoe lang mu iedere stage moeten duren near uw mening, en wanneer in de opleiding (gerekend ne de 

start van de kursus) zou de stage moeten plaatsvinden? 

(N.B. als u 1 stage voldoende vindt, kunt u de andere overslaan). 

Vraag 41. 

Moeten dat alleen stages bij de politie zijn of ook bij andere instellingen of diensten, die 

met de politie te maken kunnen hebben? 

alleen politiestages 	 vender met vraag 421 

Ft ook andere instellingen 

Vraag 41a. 

Ann welke instellingen of diensten denkt u vooral? 	(open vraag) 

(-I) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 6) 

( •1) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( I) 

( 2) 



' 	Vraag  

Hoe vindt u het dat tussen . schoolopleiding en begeleiding door een mentor, de M.E.-opleiding 

plaatsvindt? 

zeer positief 

0 positief 

niet positief/niet negatief 

negatief 

zeer negatief 

Vraag 42a. 

Wilt u aangeven waarom u dat vindt? (Open vraag) 

— 15 — 

Vraag 43. 

Ik denk dat mijn mening over de primaire politie-opleiding het meest overeenkomt met die van: 

agenten/wachtmeesters 	 ( 1) 

mentoren 	 ( 2) 

brigadiers/opperwachtmeesters 	 ( 3) 

korpsleiding 	 ( 4) 

• primaire politie-opleiding 	 ( 5) 

ministerie 	 ( 6) 

anderen, n.1 	 ( 7) 

Tenslotte willen we u nog enige vragen stellen met betrekking tot de geschiktheid van de 

gemiddelde adspirant en diens tevredenheid over de opleiding en het werk. 

Vraag 44. 

De gemiddelde adspirant heeft volgens mij: 

meer plezier in zijn opleiding dan vroeger 

O evenveel plezier in zijn opleiding als vroeger 

O minder plezier in zij.n opleiding dan vroeger 

Vraag 45. 

De gemiddelde agent/wachtmeester heeft volgens mij: 

El meer plezier in het politiewerk dan vroeger 

evenveel plezier in het politiewerk als vroeger 

0 minder plezier in het politiewerk dan vroeger 

Vraag 46. 

De gemiddelde agent/wachtmeester is volgens mij: 

geschikter voor het politiewerk dan vroeger 

O even geschikt voor het politiewerk als vroeger 

1:3 minder geschikt voor het politiewerk dan vroeger 

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

( 1)  

( 2)  

( 3)  

0
0

0
0

0
0

0
 



helemaal 	niet mee 	Min of 	met eens 	helemaal 
niet ace 	cern, 	meer Thee 	 met tens 

eens 	 tens 

( 	I) 	( 	2) 	( 	3) 	( 	4) 	( 	5) 

I. Omelet het politiewerk in feite toch neer komt op het kon- 
tWieren,wen mansen ep flink optreden, is het niet nodig 
dat de opleiding veel doet can maatschappelijke en per- 
siemiliike vormine  

2. De opleiding van de adspirant moat er v66r alles op ge-
richt zijn hem de praktische vaardigheden bij te brengen 
die hi) nodig heeft bij zijn dagelijks werk 

3. Ale de opleiding langer duurde zou de agent/wachtmeester 
beter op zijn teak voorbereid zijn 

4. In de opleiding leert men goad hoe men met mensen om 
moet gaan 

5. veal van vat de agent/wachtmeester heeft geleerd, is hi) 
al vergeten ale hij het in de praktijk moet toepassen 

6. In de opleiding krijgt men een beeld van het politiewerk 
dat goad klopt met de werkelijkheid 

7. De eisen die de school San de adspirant stelt, zijn 
totaal enders dan de eisen die het korps aan hem stelt 

8. De opleiding zou meer aandacht moeten schenken aan bepaal 
de groepen-in onze samenleving die de politic problemen 
kunnen geven 
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Vraag 47. 

Volgens mij zijn de eisen die de praktijk aan de agent/wachtmeester stelt gemiddeld: 

• lichter geworden 

El hetzelfde gebliven 

• zwaarder geworden 

Vraag 48. 

In welke mate brengt uw funktie met zich mee dat u wel eens korrigerend optreedt tegenover 

jonge agenten/wachtmeesters? 

• dat gebeurt zeer vaak 

• dat gebeurt weak 	c 
• dat gebeaFt af en toe 

• dat gebeurt bijna nooit 

O dat gebeurt nooit 

yreag 40. 

Tot slot wilde ik u nog enkele uitspraken voorleggen die alle betrekking.hebben op de opleiding. 

Zou u-willen aangeven in hoeverre u het met die uitspraken al dan niet eens kunt zijn? 

( I) 

( 2)  

( 3)  

( I) 

( 2)  

( 3)  

( 4)  

( 5)  

Vraag 50. 

Ale slotvraag willen we u dan nog vragen of u met betrekking tot de opleiding nog spectate weneen hebt. 

Zou u die hieronder willen opschrijven7 

Repro. 177/935G 



Praktijk  

Aan het slot van de vragenlijst die u zojuist hebt ingevuld, 

willen wij u een aantal uitspraken voorleggen over de organisatie 

en de sfeer op uw werk. 

Deze uitspraken zijn speciaal opgesteld ten behoeve van het onderzoek. 

Dat betekent, dat een uitspraak zoals bijvoorbeeld:"Van mijn salaris 

kan ik behoorlijk rondkomen" niet feitelijk waar hoeft te zijn. 

Wat echter aan u gevraagd wordt, is om aan te geven hoe u zelf  over 

die uitspraak denkt. U kunt het er mee eens  of niet mee eens  zijn. 

Zet u s.v.p. na iedere  uitspraak een kruisje in de kolom die u voor 

die uitspraak kiest, dus Of in de kolom "mee eens", af in de kolom 
"niet mee eens", en zet u per uitspraak nooit in beide kolommen 

tegelijk een kruisje. 



-1 

1. Ik mag zelf in mijn werk beslissingen nemen 

2. 1k moet in mijn werk vaak wachten zonder dat ik 

er lets aan kan doen 

3. Bij de politie betalen ze goede salarissen 

4. Er heerst hier nogal een jaagsysteem 

5. Dit 'bedrijf' wordt goed geleid 

6. Op ons bureau krijgen we nogal eens opdrachten 

die niet met elkaar kloppen 

7. Nieuwe mensen op one bureau worden goed 

ingewerkt 

8. 1k heb het gevoel zelf erg bij alles in 

mijn korps betrokken te zijn en met mijn 

chefs en kollega's ale het ware tot een 

famine te behoren 

9. Van mijn salaris kan ik behoorlijk rondkomen 

10. Mijn werk geeft maar weinig gelegenheid te 

tonen wat ik kan 

11. 1k krijg te weinig betaald voor het werk dat 

ik doe 

12. De hogere leiding, dat zijn onze korpschefs 

en distriktskommandanten met hun staf, weet 

eigenlijk niet veel van wat er op het werk 

gebeurt 

13. Er is hier niet zoveel kans mijn werk naar 

eigen inzicht uit te voeren 

14. 1k vind een vertrouwelijke omgang met 

kollega's belangrijk 

15. Op one bureau zijn veel onderlinge wrijvingen 

en strubbelingen 

mee 
eens 

niet mee 
eens 
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16. Ik voel me na het werk nog voldoende in staat 

om lets anders te doen 

17. Mijn werk geeft me de kans eigen ideeen naar 

voren te brengen 

18. Veel van het werk dat ik doe is voor mu j te 

eenvoudig 

19. Ik zou een goede vriend die ander werk zoekt 

aanraden bij de politie te gaan 

20. Ik zou bij de politie graag ander werk willen 

hebben 

21. De meeste mensen hier hebben plezier in hun 

werk 

22. Ik ben zeer tevreden met mijn werk 

23. Mijn werk maakt mij gejaagd en zenuwachtig 

24. Mijn werk geeft me te weinig kans eigen 

ideeen te gebruiken 

25. Bij mijn werk kun je voldoende met eigen 

inzicht te werk gaan 

26. Ik zou wel wat meer afwisseling in mijn 

werk willen hebben 

27. Wij horen te weinig over de gang van zaken 

binnen het korps 

28. Dijna iedereen vindt de politie een prettig 

bedrijf om te werken 

29. Ik bespreek mijn verk vaak met kollega's 

30. Op one bureau is het nogal rommelig 

mee 
eens 

niet mee 
eens 
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• 31. Ik vindt dat ik rechtvaardig wordt betaald 

in vergelijking met anderen op mijn bureau 

32. Van belangrijke zaken binnen het korps worden 

we goed op de hoogte gehouden 

33. Met een aantal van mijn kollega's heb ik 

buiten het work ook veel kontakt 

34. 1k moet hier vaak in een hoog tempo werken 

35. In ons werk bemoeit niemand zich met de 

ander en dopt ieder zijn eigen boontjes 

Bij de volgende vragen wordt de term 'meerderel 

gebruikt. Hiermee wordt de meerdere bedoeld, 

die U meestal opdrachten en instrukties geeft. 

36. Mijn meerdere heeft er slag van om met mensen 

om te gaan 

37. Mijn meerdere kan het werk goed verdelen en 

organiseren 

38. Mijn meerdere is een zeer goed vakman 

39. Mijn meerdere staat altijd klaar om bij het 

werk te helpen 

40. Mijn meerdere is nogal onzeker in zijn op-

treden 

Als het erop aankomt, neemt mijn meerdere 

het voor mij op bij de hogere leiding 

mee 
eens 

niet mee 
eens 



V 

Deze 41 items zijn als volgt over de 8 aspekten van organisatie 

en werkklimaat verdeeld: 

1. Technisch-organisatorisch 

items: 2, 5, 6, 7, 15, 30 

2. Direkte leiding 

items: 36, 37, 38, 39, 4o, 41 

3. Beloning 

items: 3, 9, 11, 31 

4. Psychisch-lichamelijke inspanning 

items: 4, 16, 23, 34 

5. Kommunikatie met hogere leiding 

items: 12, 27, 32 

6. Algemeen 

items: 5, 9, 21, 22, 28 

7. Autonomie 

items: 1, 10, 13, 17, 18, 24, 25, 26 

8. •Kontakt met kollega's 

items: 14, 29, 33 

De items 8 en 35 zijn op verzoek van de direkteuren van de drie 

scholen in de lijst opgenomen. 

De onderstreepte items hebben een negatieve waarde: bij de bepaling 

van de aspekt-skore zijn ze omgedraaid. 

(Item 20 is niet bewerkt, omdat de onderzoekers de validiteit 

hiervan in twijfel trekken.) 
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