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https://youtu.be/z_YMhPh2odk

Werken als agent 

In een split second keuzes maken.  

Voorop staan waar anderen terug stappen. 

https://youtu.be/z_YMhPh2odk
https://youtu.be/z_YMhPh2odk
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Over de 

Politieacademie



Het verhaal van de Politieacademie
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Jaarbericht 2018

De Politieacademie (PA) is bij wet aangewezen als het 

onderwijsinstituut dat mensen opleidt om executieve 

politiebevoegdheden te verkrijgen. 

Daarnaast heeft de PA de opdracht om een onafhankelijke kennis- en 

onderzoeksfunctie te vervullen waarbij nadrukkelijk rekening wordt 

gehouden met de behoefte van de politie. 

Via onderwijs en onderzoek werkt de PA aan de versteviging en 

vernieuwing van het vakmanschap van de politie. De PA gaat hierbij uit 

van de kracht van verbinding. We zien het als dé weg om open en 

effectief mee te bouwen aan de politie van (over)morgen en daarmee 

bij te dragen aan een veiliger Nederland.



Kengetallen
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Jaarbericht 2018



Onderwijslocaties PA

5-11-2019

Drachten

Apeldoorn

Warnsveld

Eindhoven

Lelystad

Amsterdam

Den Haag

Rotterdam

Ossendrecht

Den Dolder
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Onderwijs



Basis Politieonderwijs (BPO) 
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Huidige politieopleidingen

• mbo 2-politieopleiding

• mbo 4-politieopleiding

• hbo-politieopleiding van 2,5 jaar (hbo bachelor-diploma vereist)

• hbo-politieopleiding van 4 jaar

• hbo-masteropleiding recherche van 3 jaar

Ga voor een actueel aanbod naar:

https://kombijde.politie.nl/agent-vacatures
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Samenwerking



Samenwerking
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Door samenwerking met de politiepraktijk, met maatschappelijke 

organisaties en met andere onderzoek- en onderwijsinstellingen zijn 

we steeds beter in staat om inzichten en behoeftes te vertalen in 

eigentijds onderwijs. 

De Politieacademie gaat hierbij uit van de kracht van verbinding. 

We zien het als dé weg om open en effectief mee te bouwen aan de 

politie van (over)morgen.

Een kleine selectie van onze partners >>



Partners
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Volg ons op:
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https://nl-nl.facebook.com/Politieacademie
https://nl-nl.facebook.com/Politieacademie
https://twitter.com/politieacademie
https://twitter.com/politieacademie
https://www.instagram.com/politieacademie/
https://www.instagram.com/politieacademie/
https://nl.linkedin.com/school/politieacademie/
https://nl.linkedin.com/school/politieacademie/
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