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Voorwoord
Ais student Technische Bedrijfskunde op de TUE wilde ik naast mijn studie praktische bedrijfskundige ervaring op te doen. De Bedrijfskundewinkel bood me de mogelijkheid mijn aspiraties tot uiting te brengen. De Bedrijfskundewinkel is een kleinschalig non-profit adviesbureau en een van de acht wetenschapswinkels van de Technische Universiteit Eindhoven. Mensen die behoefte hebben aan kennis op bedrijfskundig gebied en niet de middelen hebben die elders te verkrijgen, kunnen zich wenden tot de BedrijfskundewinkeL
Vooral het onderzoek naar rendement van bedrijfsopleidingen trok me zeer aan, omdat rendement in de technische wereld een zeer belangrijk begrip is. Zo wi! men bijvoorbeeld van een lamp steeds meer lichtopbrengst het liefst nog met een lager energieverbruik.
In de bedrijfskundige wereld kent men het begrip rendement ook. Denk bijvoorbeeld
aan het rendement van een investeringsproject. Hierbij worden de kosten van het project berekend en afgezet tegen de opbrengsten op de lange termijn.
De overeenkomst tussen het "rendement van een lamp" en het "het rendement van een
investeringsproject" is dat bij beide de kosten en opbrengsten, zij het met enige
moeite, berekend kunnen worden, om zo een kwantitatieve uitspraak over bet rendement te doen.
Het rendement van bedrijfsopleidingen bepalen blijkt een moeilijker geval. Vandaar
dat dit onderzoek enige problemen heeft gekend, waardoor het langer geduurd heeft
dan gepland. Toch kan ik na dit onderzoek een conclusie geven over het rendement
van de opleidingen die de opdracbtgever heeft laten onderzoeken. Dit is mede mogelijk gemaakt door de steun die ik heb gekregen van mijn begeleiders van de bedrijfskundewinkel uit, in het bijzonder Marcel van Aert en Martijn de Jongh. Verder wil ik
aIle ge'lnterviewde medewerkers bedanken voor hun tijd en waardevolle informatie.
Als laatste wil ik mijn opdrachtgever, dhr. Ad Domen en zijn secretaresse, mevr. Sandra Tall heel hartelijk bedanken voor de medewerking die zij hebben verleend tijdens
het onderzoek. Samen zorgden zijn voor aIle materialen en informatie, die nodig waren om dit onderzoek tot een goed einde te brengen.

Eindhoven, augustus 1999
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Samenvatting
Dit onderzoek is gedaan in opdracht van het Bureau Korpsopleidingen Politie Limburg Zuid. Dit bureau verzorgt opleidingen voor politie-ambtenaren. Men geeft al jaren cursussen maar naar de praktijkwaarde, kortom het rendement van de cursussen is
nog nooit gekeken. De opdrachtgever wi! graag een rendementsmeting van de modules materieel strafrecht, formeel strafrecht en burgerlijk recht. Deze maken dee I uit
van de verplichte stof om bevorderd te worden van hoofdagent tot brigadier en worden representatief geacht voor het rendement van de hele opleiding van hoofdagent tot
brigadier. Ais eenmaal dit rendement berekend is wil de opdrachtgever ook manieren
weten om dit rendement te verbeteren.
Allereerst is literatuuronderzoek gedaan om het begrip rendement van bedrijfsopleiding helder te definieren. Daama is middels evaluaties, interviews met cursisten en
chefs, gekeken naar het rendement van de opleidingen en bestudeerd hoe dit eventueel
verbeterd kan worden.
Het blijkt dat het rendement van de drie cursussen kwantitatief 110% is, dat wil zeggen dat cursisten een productiviteitsstijging van 10% waamemen. De kwaliteit van
hun functioneren wordt vooral beter doordat men meer kennis paraat heeft, die men
dagelijks nodig heeft. De kennis van het materieel strafrecht gebruikt men vooral bij
het opmaken van het proces-verbaal. Het formeel strafrecht gebruikt men dageIijks bij
bijvoorbeeid een aanhouding of huiszoeking, omdat men dan goed moet weten wat de
bevoegdheden zijn. Het geleerde van het burgerlijk recht wordt niet dagelijks gebruikt, maar men kan weI een gefundeerder oordeel geven over zaken waarin burgeIijk recht een rol speelt.
De ene helft van de chefs van de cursisten kan niet direct beoordelen of er een productiviteitsstijging gaande is. Meestal hebben zij hiervoor te weinig informatie voorhanden, doordat er geen ontwikkelingsgesprekken zijn geweest voor en na de opleiding. De andere helft ziet de productiviteitsstijging weI, maar dan in de vorm van een
zelfstandiger optreden of een betere kwaliteit van het afgeleverde werk. WeI zien aIle
chefs het nut van de opleidingen op lange termijn.
Het rendement van de cursus kan verbeterd worden door enerzijds iets aan de cursus
zelf te veranderen en anderzijds iets aan de procedure rondom opleidingen. De cursus
zelf mag meer workshops bevatten en de telefonische helpdesk mag afgeschaft worden.
Wat betreft de procedure rondom opleidingen: deze is te vrijblijvend. Er bestaat in
theorie wei een procedure, maar deze wordt niet gevolgd in de praktijk. Er moet beter
gekeken worden naar wat de persoonlijke interesses en capaciteiten van de medewerkers zijn. Op grond van deze kennis kan een loopbaanplanning gemaakt worden. De
kennis over interesses en capaciteiten van een medewerker kan verkregen worden
door met regelmaat en consequent (functionerings)ontwikkelingsgesprekken te voeren. De bevindingen van deze ontwikkelingsgesprekken kunnen als uitgangspunt dienen voor de loopbaanplanning.
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Inleiding
In dit verslag wordt een meting behandeld om het rendement van de opleiding van
hoofdagent tot brigadier te bepalen. Deze opleiding bestaat uit een aantal algemene
verplichte cursussen en een aantal specialistische cursussen. De cursussen materieel
strafrecht, formeel strafrecht en burgerlijk recht vormen het algemene, verplichte gedeelte. Van deze cursussen zal dus het rendement worden bepaald, dat representatief
wordt geacht voor het rendement van de totale opleiding.
In hoofdstuk 1 zal de probleemstelling en de onderzoeksvraag behandeld worden. Deze onderzoeksvraag wordt opgesplitst in een aantal deelvragen waarop afzonderlijk
antwoord gegeven wordt. Ook zal in dit hoofdstuk de methode van onderzoek behandeld worden.
In hoofdstuk 2 wordt de methode van onderzoek behandeld. Er is eerst literatuuronderzoek gedaan, daarna is veel gewerkt met interviews.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten van de rendementsmeting behandeld. De deelvragen, zoals gesteld is hoofdstuk 1 zullen achtereenvolgens beantwoord worden.
In hoofdstuk 4 worden de conclusies en aanbevelingen gegeven. Er is een deelconclusie over de rendementsmeting en een deelconclusie over verbeteringen van het rendement.
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Hoofdstuk 1 Onderzoeksopzet Police Academy 2
1.1 Situatie-omschrijving
De opdrachtgever is werkzaam als onderwij scoordinator op de afdeling Voortgezette
Opleiding en Vorming (V.O.V.) van het Bureau Korpsopleidingen Politie Limburg
Zuid (B.K.P.L.Z.). Het B.K.P.L.Z. leidt mens en op die vanuit de burgermaatschappij
politie-ambtenaar willen worden maar verzorgt ook opleidingen voor politieambtenaren die naar een hogere salarisschaal willen promoveren. De afdeling V.O.V.
doet dit laatste. De cursussen worden aangeboden aan alle politieambtenaren in de
regio Zuid-Limburg (1800 ambtenaren), vaak in het kader van loopbaanplanning.
Het V.O.V. is de laatste jaren aan een aantal veranderingen onderhevig. Er wordt
steeds meer modulair onderwijs gegeven, dat wil zeggen dat het onderwijs lesstof
biedt voor afgebakende leergebieden. De modules hebben vaak een onderlinge samenhang, waarbij de volgorde niet geheel vrijblijvend is. De volgende module gaat in
de meeste gevallen uit van aanwezige kennis die is opgedaan bij een voorgaande module. Bij gemodulariseerd onderwijs in combinatie met afstandsonderwijs (zelfstudie
thuis) zijn aanzienlijk minder schoolbankdagen (zgn. contactonderwijs) nodig. Op deze manier wordt langdurige afwezigheid voor de organisatorische eenheden teruggedrongen tot een minimum. Organisatie en cursist kunnen flexibeler omgaan met de
indeling en planning van studietijden.
Het V.O.V. werkt intensief samen met de Open Universiteit Heerlen, het Politie Opleidingscentrum te Heerlen en het Regionaal Opleidingscentrum voor Volwassenen te
Sittard.

1.2 Probleemomschrijving
Het probleem van de opdrachtgever is dat de afdeling V.O.V. al jarenlang opleidingen
aanbiedt maar dat er nog nooit gemeten is hoe effectief deze opleidingen nu werkelijk
zijn. Daar komt nog bij dat er vrij recent een audit is gedaan bij het V.O.V. waarbij de
uitkomst was dat er te weinig metingen werden gedaan naar de effectiviteit van de
opleidingen. Het is dus een vrij urgent probleem dat de opdrachtgever zo snel mogelijk opgelost zou willen hebben. Een rendementsmeting kan uitwijzen of bepaalde gebieden in de cursus onder- of overbelicht zijn en kan dus gebruikt worden om de cursus te wijzigen.

1.3 Opdrachtomschrijving
De opdracht luidt:
Voer een rendementsmeting uit voor de door het V 0. V aangeboden opleidingen.
3
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1.4 Atbakening
Zoals in de situatie-omschrijving gezegd is verzorgt het V.O.V. erg veel verschillende
opleidingen. De opdrachtgever wil aIleen een rendementsmeting van de opleiding van
schaal 7 (Hoofdagent) naar schaal 8 (Brigadier) hebben.
De opleiding bestaat uit een verplicht onderdeel dat iedere cursist moet doorlopen en
een keuze-onderdeel dat bestaat uit een aantal cursussen waarvan iedere cursist er
twee gedaan moet hebben. Elke cursist krijgt zo een gedeelte algemene basiskennis
met daarbovenop een specialisatie in de richting van bijvoorbeeld recherche- of zedenpolitie.
Omdat iedere cursist het vaste gedeelte moet doen en dit dus het belangrijkste onderdeel is wil de opdrachtgever hiervan een rendementsmeting hebben die dan representatief geacht wordt voor de hele opleiding inc1usief specialisatie. Hierbij dient nog opgemerkt te worden dat van het vaste gedeelte een aantal cursussen momenteel een
flinke verandering ondergaat en dat deze dus moeilijk meetbaar zijn. Er is sprake van
drie cursussen die zo elementair zijn dat ze in de toekomst niet of nauwelijks zullen
veranderen. Dit zijn:
materieel strafrecht
formeel strafrecht
burgerlijk recht
Materieel strafrecht houdt kort gezegd in: welke soort wetten kennen we en wanneer
is iets strafbaar?
Formeel strafrecht gaat over de bevoegdheden van een politie-medewerker en de procedures bij het strafproces.
Burgerlijk recht behandelt de wetgeving tussen burgers onderling. Dit houdt dus onder meer in: rechtspersonenrecht, goederenrecht, erfrecht enz ..
Deze drie cursussen vormen het onderwerp van de rendementsmeting.

1.5 Onderzoeksvraag
De onderzoeksvraag is:
Wat is het rendement van de opleiding van hoofdagent (schaal 7) tot brigadier (schaal
8)?

1.6 Onderzoeksdeelvragen
Om tot een verantwoorde rendementsmeting te komen zal eerst het woord rendement
gedefinieerd moeten worden. De eerste deelvraag is dus:
1. Wat betekent het "rendement van een opleiding"?

4
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Ais we dit vastgesteld hebben kunnen we kijken hoe het gemeten kan worden. De
tweede deelvraag is dus:
2. Hoe kan het rendement van een opleiding gemeten worden?

Pas dan kunnen we een rendementsmeting doen van de opleiding van hoofdagent tot
brigadier. De derde deelvraag is dus:
3. Hoe kan het rendement van de opleiding van hoofdagent naar brigadier gemeten
worden?

Wanneer we weten hoe er gemeten kan worden kunnen we de meting uitvoeren en
bepalen wat het rendement is. De vierde deelvraag is dus:
4. Wat is het rendement van de opleiding van hoofdagent naar brigadier?

Al naar gelang de uitkomst van de rendementsmeting kan gekeken worden of bepaalde aspecten voor verbetering vatbaar zijn. De vijfde vraag is dus:
5. Wat moet er veranderd worden aan de cursus zodat het rendement stijgt?

1. 7 Methode van onderzoek
Nu de probleemstelling en de onderzoeksvragen bekend zijn kan begonnen worden
met het onderzoek. Om tot een verantwoorde rendementsmeting te komen zullen de
onderzoeksdeelvragen zoals gesteld in paragraaf 1.6 stap voor stap beantwoord moeten worden. De methode waarop ze beantwoord worden staat hieronder beschreven.

1.7.1

Onderzoeksdeelvraag 1: Wat is het "rendement van een opleiding"?

Om een antwoord op deze vraag te vinden werd op internet gekeken of ergens informatie over dit onderwerp te verkrijgen was. In 1994 is een onderzoek verricht door
dr. Wim Groot naar het rendement van bedrijfsopleidingen. In het verslag van dit onderzoek werd waardevolle informatie gevonden.

1.7.2

Deelvraag 2: Hoe kan rendement van een opleiding gemeten worden?

Voor de beantwoording van deze vraag werd weer in de literatuur van gekeken. Het
onderzoek van Groot bood een manier om het rendement te meten. Ook andere literatuur en het internet werden geraadpleegd.

5
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Deelvraag 3: Methode voor de rendementsmeting van de opleiding van
hoofdagent naar brigadier

Voor de beantwoording van deze vraag werd eerst weer de literatuur geraadpleegd.
Daarna werden enkele interviews gehouden met cursisten, chefs en een docent. Deze
leverden waardevolle informatie op.

1.7.4 Deelvraag 4: Wat is het rendement van de opleiding van hoofdagent tot
brigadier?
Het rendement werd bepaald door middel van interviews met cursisten en chefs. Er
werd gekozen voor interviews in plaats van enquetes omdat het aantal cursisten te
klein was om een enquete te houden. Bovendien geven interviews door het persoonlijk contact een betrouwbaardere meting dan enquetes en eventuele andere waardevolle informatie komt makkelijker naar boven.

1.7.5 Deelvraag 5: Welke aspecten van de cursus moeten veranderd worden
zodat het rendement stijgt?
Deze deelvraag werd tegelijkertijd in de interviews behandeld. Ook evaluaties van de
cursussen werden geanalyseerd.

6
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Hoofdstuk 2 Uitvoering van het onderzoek
2.1 Het eerste bedrijfsbezoek
Voor aanvang van het eerste bedrijfsbezoek was alliteratuur gevonden waarin het begrip rendement van opleiding verhelderd werd. De definitie van dit begrip zou tijdens
het eerste bedrijfsbezoek besproken worden. Ook werd tijdens het bedrijfsbezoek
kennis gemaakt met medewerkers die konden helpen tijdens het onderzoek. De sfeer
was gemoedelijk en constructief.
Er werden afspraken gemaakt met:
Een docent van het V.O.V., om algemene informatie over de cursussen te krijgen;
Een commandant uitvoer, om informatie te krijgen over het beoordelingssysteem bij
de politie;
Een oud-cursist, om informatie te krijgen over de cursussen die hij alledrie gevolgd
heeft.
Met deze personen zouden interviews gehouden worden.

2.2 Interview Docent V.O.V.
Tijdens dit interview werd duidelijk wat het doel van de cursussen was en in welke
vorm de curussen gegeven werden. Ook werd gevraagd wat formeel strafrecht, materieel strafrecht en burgerlijk recht inhouden. Als expert op dit vakgebied kon de docent zeer duidelijk uitleggen waar deze termen voor staan.
Tijdens het gesprek bleek dat na de cursussen schriftelijk geevalueerd werd, materiaal
dat voor de rendementsmeting bruikbaar was. De evaluaties van de drie cursussen van
'96-'97 werden meegenomen, alsmede de samenvattingen hiervan. Ook werd het studiemateriaal dat de cursist zelf meekrijgt voor zelfstudie meegenomen.

2.3 Interview Commandant Uitvoer
Door middel van dit interview moest duidelijk worden hoe het beoordelingssysteem
bij de politie werkt. Ook werd gesproken hoe volgens de C.U. een verantwoorde rendementsmeting eruit zou kunnen zien.
Tijdens dit gesprek werd duidelijk dat de praktijk er heel anders uitziet dan de theorie.
In theorie zou nl. v66r en mi de opleiding een ontwikkelingsgesprek gehouden worden, iets wat noodzakelijk is voor een goede rendementsmeting; in de praktijk blijkt
hier niks van terecht te komen: een ontwikkelingsgesprek per jaar wordt al als ruim
voldoende beschouwd.
Uit het gesprek bleek dat een verantwoorde rendementsmeting zeer moeilijk zou worden.

7
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2.4 Interview Cursist
Vit dit interview moest naar voren komen wat de motieven zijn om een cursus te gaan
volgen, hoe de kwaliteit van de cursus ervaren wordt en wat volgens de cursist zelf
het rendement van de cursus is.
Het motief van de cursist om een van de cursussen te gaan volgen is vaak promotie
naar schaal 8 en de kwaliteit van de cursus wordt als goed beschouwd. Ook kwam uit
dit gesprek weer naar voren dat een rendementsmeting een moeilijke zaak zou worden.

2.5 De onderzoeksopzet
Na een lange peri ode van onzekerheid hoe het onderzoek aan te pakken en vele discussies werd besloten een gesprek te houden met de opdrachtgever en de docent.
Vantevoren was al een onderzoeksopzet gemaakt en deze werd besproken met hen.
Bij dit gesprek werd de uiteindelijke onderzoeksopzet vastgesteld, zoals beschreven in
het eerste hoofdstuk. Na dit gesprek kon begonnen worden met de uitvoering van het
onderzoek.

8
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Hoofdstuk 3 Resultaten
Hieronder volgen de resultaten van het onderzoek. De deelvragen zoals gesteld in paragraaf 1.7 zuBen achtereenvolgens beantwoord worden.

3.1 Resultaten deelvraag 1: Wat is het rendement van een opleiding?
Een algemene definitie voor rendement is de opbrengstloffers verhouding. Bij een
elektrisch rendement is dit bijvoorbeeld vermogen uit/vermogen in. Het rendement
van een opleiding laat zich moeilijker definieren.
Men kan bij rendement van een opleiding twee situaties onderscheiden, nt. het rendement van de opleiding voor de werknemer of voor de werkgever. In de eerste situatie
wordt het rendement gevormd door de loonstijging voor de werknemer door training.
In de tweede situatie be staat de opbrengst van de training uit een hogere productiviteit; de werkgever financiert een opleiding voor een werknemer met het doel dat de
werknemer beter gaat functioneren, ofwel een hogere productiviteit krijgt.
Beoordeeld vanuit de bedrijfsefficiency is de productiviteitsstijging het belangrijkst en
zijn loonstijgingen een mogelijke consequentie van productiviteitsstijgingen.
Bij productiviteitsstijging kan nog een onderscheid gemaakt worden gemaakt in de
productiviteitsgroei door opleiding voor de getrainde werknemer en het productiviteitsverschil tussen een getrainde en niet-getrainde werknemer. In dit verslag zal gekeken worden naar productiviteitsgroei.
De definitie van rendement luidt nu:
De productiviteitsgroei die verkregen wordt door de op/eiding

3.2 Resultaten deelvraag 2: Hoe kan het rendement van een opleiding gemeten worden?
Nu we weten wat rendement van een opleiding is kunnen we gaan bedenken hoe dit
rendement gemeten kan worden. In deze paragraaf zullen verschillende manieren aan
bod komen en zal de meest geschikte hiervan gekozen worden.
Er kunnen drie verschillende manieren worden aangegeven waarop de individuele
produktiviteit van werknemers kan worden gemeten. De eerste is directe meting van
(de waarde van) het fysiek product. Hierbij wordt direct gemeten hoeveel een werknemer per tijdseenheid aan goederen voortbrengt. Het nadeel van directe productiviteitsmeting is dat de meetkosten hoog zijn. Bovendien is directe productiviteitsmeting
slechts voor een beperkt deel van werknemers mogelijk. De fysieke productiviteit is
9
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hoogstens te meten voor direct productiepersoneel. Directe productiviteitsmeting bij
stafmedewerkers, indirect personeel en leidinggevenden is vrijwel onmogelijk.
De tweede methode is indirecte productiviteitsmeting. Een vorm van indirecte productiviteitsmeting is de mate van uitval in productie en de tijd dat machines worden
stilgelegd vanwege reparatie en onderhoud. Evenals bij voorgaande methode is het
bezwaar tegen deze benadering dat voor slechts een beperkt aantal functies en beroepen indirecte productiviteitsmeting mogelijk is.
De derde methode wordt gevormd door schatting van de productiviteit van werknemers door leidinggevenden. Dit is ook een vorm van directe productiviteitsmeting. Bij
de schatting van de directe leidinggevenden omtrent productiviteit kunnen twee mogelijkheden toegepast worden.
Ten eerste kan men denken aan de uitkomsten van beoordelingsgesprekken of functioneringsgesprekken van werknemers. Veel bedrijven organiseren met enige regelmaat
functioneringsgesprekken met werknemers. De uitkomsten hiervan worden veelal
vastgelegd in een cijfer, of iets wat hiermee vergelijkbaar is. Een voorbeeld hiervan is
een beoordeling die loopt van A (zeer slecht functionerend) tot E (uitmuntend functionerend). De uitkomsten van deze functioneringsgesprekken kunnen gezien worden
als een indicator voor de productiviteit van de werknemer.
De tweede methode bestaat emit dat de directe leidinggevende of een personeelsfunctionaris wordt gevraagd de werknemer te beoordelen op een productiviteitsschaal van
otot 100, waarbij 100 overeenkomt met maximale productiviteit die de werknemer in
zijn/haar positie kan behalen en 0 met absoluut geen productiviteit. Deze tweede methode is echter nauwelijks val ide te noemen, aangezien het erg moeilijk is om "zomaar" een cijfer te geven aan de productiviteit van de werknemer.
Een vierde methode om producitiviteit te meten is om uit te gaan van de medewerkers
zelf. Zij kunnen, mits ze voldoende zelfkennis bezitten, ook een oordeel geven over
de productiviteit voor en na de opleiding.
Gekozen is voor een combinatie van methode drie en vier: allereerst zal de medewerkers zelf gevraagd worden wat zij vinden van hun eigen functioneren. Dan zullen de
chefs geYnterviewd worden. Ais we eenmaal weten hoe productiviteit gemeten kan
worden kunnen we ook het rendement bepalen. Dit kan door te kijken naar het verschil tussen de productiviteit van de werknemer v66r en na de opleiding. De productiviteitsgroei is gedefineerd als:
(productiviteit na opleidinglproductiviteit v66r opleiding) * 100%, waarbij productiviteit gegeven wordt in een cijfer van 0 tot 100. Dit geeft de gemiddelde productiviteitsgroei over de periode na de opleiding in procenten van de productiviteit voor bedrijfsopleiding.

10
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3.3 Resultaten deelvraag 3: Hoe kan het rendement van de opleiding
van hoofdagent tot brigadier gemeten worden?
In de vorige paragraaf hebben we gezien dat rendement aan de hand van beoordelingsgesprekken en interviews vastgesteld kan worden. In deze paragraaf zullen we
gaan kijken naar de concrete rendementsmeting in het geval van de opleiding van
hoofdagent naar brigadier. Zoals we in paragraaf 3.2 hebben gezien moeten we onder
andere gaan kijken naar de uitkomst van beoordelingen van politieambtenaren die de
opleiding hebben doorlopen. Er moet gekeken worden wat de uitkomst van de beoordeling was v66r de opleiding en hoe de beoordeling was na de opleiding. Hierbij dient
aangetekend te worden dat de beoordeling na de opleiding minimaal een half jaar na
het afsluiten van de opleiding dient te liggen. Aangenomen wordt dat de productiviteitstoename door de opleiding dan zeker zichtbaar is geworden.
Concreet zullen we de volgende aanpak volgen om het rendement van de opleiding te
meten. Om een algemene indruk te krijgen zullen eerst drie cursisten gernterviewd
worden. Dan zal de uitkomst van deze interviews kort geevalueerd worden met de opdrachtgever en een docent V.O.V .. Eventuele aanvullingen op de vragenlijst zuBen
gemaakt worden. Dan zuIlen nog negen cursisten gernterviewd worden. Dit is in totaal
eenderde van het aantal cursisten in 1998.
Daarna zal getracht worden met de chefs van de gernterviewde cursisten de beoordelingen te doorlopen om zo een goede indruk te krijgen van de productiviteit van de
medewerkers voor en na de opleiding. Met de uitkomst van deze beoordelingen kan
de productiviteit van voor en na de opleiding bepaald worden en met de formule kan
dan het rendement bepaald worden. Omdat de procedure bij de politie rondom beoordelingsgesprekken nogal afwijkend is van reguliere bedrijven wordt nu kort uitgelegd
hoe dit in zijn werk gaat.

Procedure inzake ontwikkelingsgesprekken

De ambtenaar heefi een bepaalde functie, waarbij jaarlijks een ontwikkelingsgesprek
gehouden wordt. Bij dit ontwikkelingsgesprek worden de volgende zaken besproken:
centraal staat, vanuit de functieomschrijving het behaalde resultaat en het "te verwachten" resultaat.
gemaakte afspraken worden geevalueerd en eventueel bijgesteld. Het gesprek is
dus evaluerend, bijstellend, ontwikkelings-en toekomstgericht.
er wordt vastgesteld wat de bijdrage van de medewerker is geweest met betrekking tot het bereiken van de doelstellingen en de wijze waarop hij deze bereikt
heefi.
er worden voor de toekomst nieuwe afspraken gemaakt. Deze afspraken zijn ook
gericht op opleidings-en loopbaanwensen.
Hierna wordt de ambtenaar beoordeeld. Bij de beoordeling wordt gekeken in welke
mate de medewerker een bijdrage heeft geleverd aan het verwezelijken van de doe1stellingen en de wijze waarop de medewerker de bijdrage heeft geleverd. Als basis
van de beoordelingen dienen de schriftelijk vastgelegde ontwikkelingsgesprekken.
II
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Dan wordt gekeken of een opleiding nodig is. Dit wordt op basis van het ontwikkelingsgesprek gedaan.
Ais bevonden wordt dat een opleiding nodig is wordt gekeken of dit organisatorisch
mogelijk is en als dit zo is gaat de medewerker in opleiding.
Als de medewerker de opleiding met goed gevolg afgelegd heeft, worden samen met
de chef van de organisatorische eenheid afspraken gemaakt op het gebied van:
bijdrage aan de doelstelling van de eenheid op basis van de eindtermen van de
opleiding
andere afspraken betrekking hebbende op het resultaat van de opleiding! toetsing
Hierna wordt er weer een ontwikkelingsgesprek gevoerd en wordt een beoordeling
gemaakt.
Dan voIgt een inventarisatie van de evaluaties van de opleidingen, zoals deze tijdens
de ontwikkelingsgesprekkenl beoordelingen zijn gehouden en schriftelijk zijn vastgelegd.

3.4 Resultaten deelvraag 4 en 5: Wat is het rendement van de opleiding van hoofdagent tot brigadier en hoe kan dit verbeterd worden?
Zoals al gezegd is werd tijdens de interviews zowel gevraagd naar het rendement van
de opleiding alsook naar eventuele verbetersuggesties. Vandaar dat deelvraag 4 en 5
tegelijkertijd behandeld zullen worden.
Er zijn voor de rendementsmeting en verbetersuggesties drie deelonderzoeken gedaan:
•
•
•

een evaluatie-onderzoek: dit geeft vooral een indruk over wat er verbeterd kan
worden aan de cursus zelf.
de interviews met cursisten: deze geven een indruk van het rendement van de opleiding en verbetersuggesties.
de interviews met chefs: deze geven een indruk van het rendement van de opleiding, maar vooral ook verbetersuggesties. Deze verbetersuggesties gaan dan niet
over de cursussen zelf, maar meer over de organisatie rondom de cursussen.

Het verbeteren van het rendement van de opleiding betekent het verhogen van de productiviteitsgroei. Medewerkers die de opleiding doorlopen hebben en hun directe
chefs kunnen aangeven wat er volgens hen veranderd moet worden aan de opleiding
om zodoende een hogere productiviteitsgroei te verkrijgen.
Het is nu al het geval dat direct na de opleiding een evaluatieformulier over de opleiding wordt ingevuld. Hierop kunnen de cursisten aangeven wat ze van de cursus vonden. Deze geven al een goed beeld van wat er verbeterd kan worden aan de opleiding.
Het geeft echter niet aan of de opleiding ook werkelijk in de praktijk nuttig blijkt. Dit
kan de cursist pas nagaan nadat hij weer een tijdje (1/2 jaar ) aan de slag is geweest.
Pas dan kan hij aangeven welke kennis hij mist en welke gebieden juist overbelicht
zijn geweest. De chef kan ook pas na een half jaar aangeven of de opleiding zijnsinziens effectief is geweest en wat volgens hem punten van verbetering zijn.
12
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Om deze verbeterpunten aan te geven wordt in het interview ook gevraagd naar wat
de cursisten en de chefs veranderd zouden willen zien aan de cursus opdat het rendement van de opleiding stijgt.
Allereerst zuBen de evaluaties behandeld worden. Daarna wordt gekeken naar de uitkomst van de interviews met de cursisten. Ais laatste worden de interviews met de
chefs behandeld.

3.4.1

Resultaten evaluatie-onderzoek

In de evaluaties worden twee onderwerpen bekeken: het schriftelijke materiaal en de
didactische opzet. Alle evaluaties van '96-'97 zijn geanalyseerd, dit komt neer op 25
evaluaties burgerlijk recht, 12 materieel strafrecht en 12 van formeel strafrecht. De
evaluaties zijn als voIgt opgebouwd (een voorbeeld-evaluatie vindt u in bijlage 1):
Eerst kan ingevuld worden hoeveel uur per onderdeel aan de cursus besteed is. Dan
voIgt een aantal vragen over het schriftelijke materiaal. Daarna wordt de didactische
opzet beoordeeld. Als laatste voIgt een aantal vragen over het leerproces. Voor de
rendementsmeting en met name de rendementsverbetering zijn vooral de vragen m.b.t.
het schriftelijk materiaal en de didactische opzet belangrijk.
evaluatie-onderzoek schriftelijk materiaal

Ret schriftelijke materiaal wordt ais goed beschouwd. De cursusintroductie wordt als
goed beschouwd. De introductie van de Ieereenheden is goed. Er staan voldoende
voorbeelden in de tekst. De citaten en het bronnenmateriaal zijn duidelijk en relevant.
Vragen en opdrachten staan voldoende in het cursusmateriaal. De zelftoets, bioktoets
en eindtoets worden als belangrijk beschouwd. De samenvatting is ook duidelijk.
Samenvattend wordt het schriftelijke materiaal als zeer duidelijk en relevant beschouwd. Rieraan hoeft volgens de cursisten niks veranderd te worden.
evaluatie-onderzoek didactische opzet

De didactische opzet van de cursus krijgt wat meer kritiek. Men vindt dat de opleidingsmodule voldoende aansluit op de voorkennis. Van het telefonische spreekuur
wordt door vrijwel niemand gebruik gemaakt. Men vindt dit blijkbaar niet zinvol. De
workshops worden door 95% van de cursisten als zeer positief ervaren. Deze mogen
zelfs in aantal uitgebreid worden. Men ziet het liefst dat de telefonische spreekuren
vervallen en omgezet worden in workshops, want het aantal contacturen mag best uitgebreid worden.

3.4.2

Resultaten interviews cursisten

Rieronder worden de resultaten van de interviews met de oud-cursisten behandeld. Er
zijn in 1998 zesendertig personen geweest die de cursus burgerlijk recht hebben gevolgd. Aangezien deze cursus bijna altijd als laatste van de drie wordt gedaan wordt
ervan uitgegaan dat deze cursisten het moduul materieel strafrecht en formeel straf13
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recht al gedaan hebben. Er zijn twaalf personen geYnterviewd, eenderde van het totaal,
wat representatief wordt geacht voor de totale populatie. Steeds zullen de vragen met
de antwoorden worden bekeken, waarna een korte conclusie wordt gegeven.
1. Waarom bent u de cursussen gaan volgen?
antwoord

frequentie

werd opgegeven door chef
bereikbaarheid schaal 8

2
10

Conclusie:
Bereikbaarheid schaal acht is de hoofdreden om de curs us te gaan volgen.

2. Was dit op eigen initiatief?
antwoord

frequentie

initiatief chef
eigen initiatief

4
8

Conclusie:
De cursus wordt in 67% van de gevallen op eigen initiatief gedaan, vooral in het kader
van loopbaanplanning.

3. Hoe yond u uw eigen kennisniveau m.b.t. materieel stafrecht voor de aanvang van
de cursus?
antwoord

frequentie

matig
redelijk
goed

1
7
4

Conclusie:
Men beschouwt het kennisniveau m.b.t. materieel strafrecht voor aanvang van de cursus als redelijk tot goed.

4. Hoe yond u uw eigen kennisniveau m.b.t. formeel stafrecht voor de aanvang van
de cursus?
antwoord
14
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matig
redelijk
goed

2
8
2

Conc1usie:
Men beschouwt het kennisniveau m.b.t. formeel strafrecht voor de aanvang van de
cursus als redelijk.

5. Hoe yond u uw eigen kennisniveau m.b.t. burgerlijk recht voor de aanvang van de
curs us?
antwoord

frequentie

slecht
matig
redelijk
goed

6
1
1

4

Conc1usie:
Men beschouwt het kennisniveau m.b.t. burgerlijk recht voor de aanvang van de cursus als matig tot slecht.

6. Waar denkt u dat u beter in geschoold moest worden m.b.t. materieel recht?
antwoord

frequentie

nergens In
kennis uitdiepen
artikelen/jurispredentiewijzigingen

5
5
2

Conclusie:
Omdat het materieel recht al vrij uitvoerig besproken wordt in de basisopleiding agent
en aangezien de meeste agenten de kennis van het materieel recht vrijwel dagelijks
nodig hebben zegt bijna 42% dat men nergens beter in geschoold hoefde te worden~
het zat wat hen betreft wel goed met de kennis. Toch vindt ruim 58% dat de kennis
opgefrist en uitgediept diende te worden. Afhankelijk van de functie heeft men echter
wel/geen behoefte om het materieel recht beter te kennen.

7. Waar denkt u dat u beter in geschoold moest worden m.b.t. formeel strafrecht?

15
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antwoord

frequentie

nergens in
kennis uitdiepen

5
7

Conclusie:
Hierbij dezelfde conclusie: het formeel strafrecht is ook al besproken tijdens de basisopleiding agent. Het formeel strafrecht is iets dat ook vrijwel dagelijks terugkomt in
de praktijk. Vandaar dat 42% weer zegt dat men nergens beter in hoefde te worden.
Toch geldt hier ook weer dat ruim 58% zegt dat de kennis uitgediept moest worden.

8. Waar denkt u dat u beter in geschoold moest worden m.b.t. burgerlijk recht?
antwoord

frequentie

nergens in
kennis uitdiepen

4
8

Conclusie:
33% van de cursisten zegt dat men nergens beter in diende te worden; niet omdat men
de kennis voldoende achtte, maar vooral omdat men het burgerlijk recht niet dagelijks
nodig heeft. Tijdens de basisopleiding agent wordt het burgerlijk recht vrij summier
besproken, vandaar dat 67% zegt dat de kennis uitgediept diende te worden.

9. Vindt u dat uw kennisniveau gestegen is m.b.t. materieel strafrecht?
antwoord

frequentie

redelijk
aanzienlijk

2

10

Conclusie:
83% vindt dat het kennisniveau aanzienlijk gestegen is. 17% vindt dat het redelijk gestegen is.

10. Vindt u dat uw kennisniveau gestegen is m.b.t. formeel strafrecht?
antwoord

frequentie

redelijk
aanzienlijk

2
10

16

IliP\"8EDRIJFSKUNDE
ink e I

Police Academy 2

p'VV

on de rnem ersad v i eze n

Conclusie:
83% vindt dat het het kennisniveau aanzienlijk gestegen is. 17% vindt dat het redelijk
gestegen is.

11. Vindt u dat uw kennisniveau gestegen is m.b.t. het burgerlijk recht?
antwoord

frequentie

redelijk
aanzienlijk

o
12

Conclusie:
AIle cursisten vinden dat het kennisniveau aanzienlijk gestegen is.

12. Gebruikt u de geleerde stof van de cursus materieel strafrecht ook in de praktijk?
Zo ja, leg uit?
antwoord

frequentie

Ja
Nee

o

12

Uitleg van antwoord Ja:
Kennis dagelijks nodig
Opzoeken zaken gaat veel sneller
Zaken niet meer opzoeken
Proces verbaal goed opmaken

8
1
1
2

Conclusie:
De geleerde stof wordt veel in de praktijk gebruikt. Doordat men meer weet hoeft men
zaken niet meer op te zoeken en wanneer men dingen op moet zoeken gaat dat sneller
omdat men weet waar te zoeken.

13. Gebruikt u de geleerde stof van de cursus formeel strafrecht ook in de praktijk?
Zo ja, leg uit?
antwoord
Ja
Nee

12

o

17
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Uitleg van antwoord Ja:
Bevoegdheden nu goed uitgediept
Dagelijks toepassen
Ais rechercheur bevoegdheden zeker
Verschillende manieren fouilleren, bevoegdheden
Dagelijks: huiszoekingen, procedures beter kennen
Regelmatig
Zaken veel beter te vinden, ook meer paraat

1
2
2
2
2
1
2

Conclusie:
Men gebruikt de geleerde stof dagelijks. De bevoegdheden m.b.t. fouilleren, huiszoekingen enz. moet men goed kennen.

14. Gebruikt u de geleerde stof van de cursus burgerlijk recht ook in de praktijk? Zo
ja, leg uit?
antwoord:
Ja
Nee

8
4

Uitleg van antwoord Ja:
Minder opzoeken
Adviserende taak:
meer gefundeerd advies geven, minder doorverwijzen

4
4

Uitleg van antwoord Nee:
Teveel algemene informatie die overbodig is
Niet dagelijks nodig

2
2

Conclusie:
67% gebruikt de geleerde kennis in de praktijk. Men vindt het vooral positief dat men
bij geschillen tussen burgers beter advies kan geven. Ook hoeft men minder door te
verwijzen.
33% vindt dat men teveel algemene informatie tijdens de cursus krijgt die men niet
dagelijks gebruikt.

15. Wat denkt u dat er verbeterd kan worden aan de cursussen?
antwoord:
18
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Meer workshops
Graag een wekelijkse terugkerende les, afstandsonderwijs is n1. slecht.
Contacturen niet nodig
Meer rekening houden met persoon, waar stof voor nodig?
Dagonderwijs beter, doorlooptijd is nu te lang
Telefonische helpdesk onvoldoende functie, onbemand, geen voorstander
op afstand studeren, meer workshops, module burgerlijk recht te uitgebreid
Helpdesk niet prettig, workshops heel prettig

3
2
1
1
1

2
2

Conclusie:
42% is geen voorstander van afstandsonderwijs en wil gewoon een wekelijks terugkerende les. 42% vindt het afstandsonderwijs goed, maar wil meer workshops en de telefonische helpdesk afschaffen. 8% vindt de contacturen overbodig.

16. Bent u van functie veranderd na afloop van de cursus?
antwoord

frequentie

Nee
Ja

8
4

Conclusie:
Men verandert in 66% van de gevallen niet van functie

17. Ais u zichzelf een punt tussen de 0 en 100 moet geven voor het functioneren voor
en na de cursussen, wat geeft u zichzelf dan?
Conclusie:
functioneren v66r gemiddeld:
functioneren mi gemiddeld:

74
81

Men ziet een stijging van de kwaliteit van het functioneren. Dit is echter afhankelijk
van de functie. Wanneer men de stof ruet in de praktijk gebruiktlhoeft te gebruiken,
ziet men ook geen stijging in de kwaliteit van het functioneren.

3.4.3

Conclusie interviews cursisten

Het kennisniveau voor aanvang van de cursussen wordt bij materieel strafrecht als
redelijk tot goed beschouwd. Bij formeel strafrecht is dit redelijk en bij burgerlijk
recht matig tot slecht.

19
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Men vindt bij aIle drie de cursussen dat vooral de kennis uitgediept en opgefrist dient
te worden. Na afloop van de cursussen vindt men dat van aIle drie de gebieden het
kennisniveau aanzienlijk gestegen is. Men gebruikt de geleerde stof van de cursus
materieel strafrecht en burgerlijk recht veel in de praktijk. Vooral de stof van materieel strafrecht heeft men dagelijks nodig. Burgerlijk recht heeft men minder vaak nodig, maar als men het nodig heeft is het heel handig om het te weten.
42% van de cursisten vindt dat de workshops uitgebreid mogen worden en dat de telefonische helpdesk niet goed werkt cq. afgeschaft mag worden. 42% van de cursisten is
geen voorstander van afstandsonderwijs.

3.4.4 Resultaten interviews chefs
Er is met de chefs van aIle gei'nterviewde cursisten gesproken. Dit zijn in totaal zeven
chefs. Een dee1 van de interviews is telefonisch gedaan, een deel op locatie.
Chef 1:
Volgens hem is er verbetering merkbaar. Men is zelfstandiger, beter. Eerst moest alles
voorgekauwd worden, nu doet men het zelf en gaat dieper in op de artikelen. Het werk
is beter. Vantevoren was hij ook al tevreden over het werk, nu is het toch nog beter.
Er zijn verschillen in het functioneren tussen de drie personen, dit ligt waarschijnlijk
niet aan de cursussen, maar aan het ontwikkelingsniveau van de drie medewerkers.
Het is nu eenmaal zo dat de ene medewerker meer kan met het geleerde dan de ander.
Het is zeer positief dat de cursus op afstand is; men kan nu zelf het tempo bepaIen.
Vroeger volgde men soms een cursus om weg te zijn, nu niet meer. Dit geeft een soort
selectie "aan de poort", men moet er nl. meer zelf voor doen. Dat de opleiding
voortaan in modules wordt gegeven is ook zeer goed.
Chef 2
Burgerlijk recht is voor hem niet meetbaar. Wat betreft materieel en formeel strafrecht: het formulier is al min of meer standaard. Men hoeft niet veel zelf te bedenken.
Hij vindt het afgeleverde werk goed, maar kan geen verbetering vaststellen. Of het
werk goed gedaan wordt is meer een mentaliteitskwestie. Hij vindt een causaal verband moeilijk vast te stellen.
Chef 3
Hij vindt het moeilijk om een causaal verband leggen. Toch kan hij zeggen dat de zaken beter afgehandeld worden mi de cursus. Hoe meer je weet, hoe meer je kunt aannemen. Men functioneert beter, heeft meer zelfvertrouwen. De kwaliteit van het functioneren is deels veroorzaakt door de cursuS. Hij vindt het jammer dat als mensen op
eigen initiatief gaan studeren (de meest gemotiveerde mensen) daar geen tijd voor
wordt vrijgemaakt.
Chef 4
20
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Hij kan het niet beoordelen want hij is pas op de eenheid gekomen nadat de mensen
de cursus gedaan habben. De kwaliteit van het geleverde werk is goed. Hij is zeer tevreden over deze mensen.
Chef 5
De ene cursist is op eigen initiatief gaan studeren, de andere in het kader van loopbaanplanning. Hij ziet dat in het ene geval de kennis beter blijft hangen. Hij kan op
korte termijn geen causaal verband geven, op langere termijn weI. Na twee jaar begint
de cursus vruchten af te werpen. Hij ziet het nut van de opleidingen meer om mensen
op lange termijn te laten groeien. Een manco aan het systeem vindt hij het "sprokkelen van modules", d.w.z. dat men niet gericht cursussen voIgt. Het gaat in dat geval
meer van: als ik tijd en zin heb doe ik een module. Zo kan het voorkomen dat er jaren
tijd tussen de ene en andere module zit zodat de kennis veroudert. Over het afstandsonderwijs is hij positief maar hij vindt ook dat contactonderwijs belangrijk is.
Chef 6
Hij kan aIleen mensen na de cursus beoordelen, omdat hij toen pas op de basiseenheid
kwam. Hij vindt dat men zeer goed functioneert. Men weet waar men over praat. Hij
is voorstander van afstandsonderwijs omdat men dan actief studeert. Hij vindt aIle
modules praktische handvatten geven voor het dagelijkse werk.
Chef 7
Hij ziet dat burgerlijk recht eerder wegzakt omdat het niet gebruikt wordt. Door de
cursus strafrecht en strafvordering krijgt men meer zelfvertrouwen en men kan dingen
sneller opzoeken. Ook is er een kennisoverdracht naar de rest van de groep.
Hij vindt dat er meer cursussen gepland moeten worden in het kader van loopbaanplanning. De modules blijven dan actueel. Jammer vindt hij dat je een bepaald aantal
jaren in de organisatie moet zijn om een cursus te mogen gaan doen, eigenlijk moet
dit bij "toppers" eerder kunnen. Men heeft nu weI inzicht in het functioneren maar
men doet er niks mee.
Hij ziet het rendement van de opleiding meer ais functie van de persoon zelf als van
de opleiding. Een punt van kritiek is de cursusplanning.
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Hoofdstuk 4 Conclusies en aanbevelingen
4.1 Inleiding
Tijdens dit onderzoek zijn erg vee1 interviews gehouden met zowelleidinggevenden
als uitvoerenden in de politie-organisatie. Dit heeft geleid tot een oordeel over het
rendement van de drie cursussen maar ook tot andere onderwerpen, die vooral verband houden met de verbetering van het rendement van de opleidingen. Er is veel informatie gekregen van mens en die elk hun eigen kijk hadden op een goede opleiding.
Door deze kennis te bundelen kan het rendement van de opleiding in een breder verband gegeven worden. Er kunnen dus conclusies gegeven worden over het rendement
van de opleiding zelf maar ook over verbetering van het rendement.

4.2 Conclusies en aanbevelingen m.b.t. de rendementsmeting
Het rendement van de opleiding dat kan worden afgeleid uit interviews met de cursisten zelf is kwantitatief 10%. Dit cijfer zegt op zich niet zo heel veel, er is gebleken
dat het rendement van een opleiding beter kwalitatief bekeken kan worden. Opvallend is dan dat medewerkers zelf weI een punt kunnen geven aan hun functioneren
voor en na een opleiding, maar dat de chefs dit niet kunnen. Dit komt doordat er te
weinig ontwikkelingsgesprekken plaatsvinden. Voor een betrouwbare rendementsmeting dient sowieso voor en na de opleiding een ontwikkelingsgesprek plaats te vinden.
Echter voor de chefs zelf is het ook goed om te weten of de cursist de geleerde kennis
in de praktijk gebruikt, de cursus kost toch tijd en geld, dat terugverdiend moet worden. Een aanbeveling is dus om regelmatiger ontwikkelingsgesprekken te houden.
AIle cursisten zijn positief over de cursussen, daar hoeft dus niets aan veranderd te
worden, met uitzondering van de telefonische helpdesk, die beter afgeschaft kan worden of omgezet in workshops. De modules formeel strafrecht en materieel strafrecht
worden veel in de praktijk gebruikt, de module burgerlijk recht iets minder. Om kwalitatief een uitspraak te doen over het rendement van de cursussen: het rendement van
formeel en materieel strafrecht is goed, het rendement van burgerlijk recht redelijk.
Ook de chefs zijn tevreden over de cursussen, sommige kunnen echter een causaal
verband tussen gevolgde cursus en kwaliteit van functioneren niet aangeven. Toch
ziet vrijwel iedere chef het belang van de cursussen, zeker op de lange termijn.
Ais men in de toekomst zelf een rendementsmeting wi! do en dient men eerst te zorgen
dat er regelmatiger ontwikkelingsgesprekken zijn en dat hierin ook teruggekomen
wordt op de opleiding. Zo kan men zowel van de chef als van de cursist een gefundeerd oordeel krijgen van het rendement van de opleiding.

23

!WfBEDRIJFSKVNDE
ink e
I

PVV

Police Academy 2

ondernemersadv I e zen

4.3 Conclusies en aanbevelingen m.b.t. rendementsverbetering
Er zijn op drie verschillende niveau's conclusies te geven: het strategisch niveau, tactische niveau en executie-niveau.
Op het strategisch niveau dient men eerst te bekijken wie een cursus mag gaan doen.
Uit de gesprekken blijkt dat men te vaak de bereikbaarheid van schaal 8 als motivatie
heeft. Geld is echter geen goede arbeidsmotivator. Als meteen bekeken wordt wanneer de medewerker een tijdje in de politie-organisatie meeloopt wat zijn capaciteiten
zijn en waar zijn interesses liggen kan een loopbaanplanning gemaakt worden met de
bijbehorende cursussen. Zodoende krijgt men mensen die niet aIleen om het geld gemotiveerd zijn een cursus te doen, maar uit eigen interesse de cursus gaan doen. Uit
de interviews met chefs blijkt dat wanneer men gemotiveerde mens en een cursus laat
doen de kennis veel beter blijft hangen en zelfs uitgedragen gaat worden in de basiseenheid. Zo profiteert de hele basis van het feit dat een paar mensen de cursus doorlopen hebben. Het probleem van het "module sprokkelen" wordt hiermee ook tegengegaan: de kennis blijft actueel omdat duidelijk gepland is wanneer cursussen gevoIgd
gaan worden en zullen nooit zo ver uit elkaar liggen als nu het geval is.
Op tactisch niveau dient men zich de vraag te stellen hoe men erachter komt wat de
capaciteiten zijn van een medewerker en waar zijn interessen liggen. Dit kan gebeuren
door regelmatiger ontwikkelingsgesprekken te houden; in ieder geval voordat men
een cursus gaat doorlopen en een half jaar nadat de cursus doorlopen is. Dat dit geld
kost is duideIijk: er gaat tijd zitten in een ontwikkelingsgesprek. Toch zal dit waarschijnlijk op de lange termijn voordeel opleveren. Men creeert zo nL een situatie
waarin men een heel precies beeld heeft van de interessen en capaciteiten van de medewerker. Dit leidt ertoe dat de organisatie de juiste man op de juiste plaats kan zetten. Dat dit de productiviteit verhoogt moge duidelijk zijn.
Op het executie-niveau dient men te kijken hoe de cursus zelf gaat verlopen. Uit onderzoek bjjjkt dat de chefs voorstander zijn van afstandsonderwijs, niet aIleen omdat
dit de bedrijfsvoering dient, maar ook omdat men ziet dat als men actief studeert de
kennis beter blijft hangen. De cursist zelf zegt toch ook behoefte te hebben aan contacturen; de workshops dienen dus zeker gehandhaaft te worden. Een combinatie van
afstandsonderwijs en workshops wordt door cursisten en chefs als ideaal beschouwd.
De cursusplanning kan vol gens de chefs beter. Nu is het zo dat geen rekening gehouden wordt met pieken in de werkdruk op een basiseenheid. De cursussen worden aangevraagd en het B.K.P.L.Z. deelt zelf in wanneer de cursus gegeven gaat worden.
Wanneer het tijdstip van de cursus net samenvalt met een piek in de werkdruk zal de
cursus niet gevolgd worden. Betere afstemming door communicatie tussen chefs en
B.P.K.L.Z. zou als zeer positiefworden beschouwd.
De bovenstaande aanbevelingen hebben vooral betrekking op rendementsverbetering
van de cursussen en zullen gelezen worden door het B.K.P.L.Z .. Zelf denk ik dat het
nuttig is als ook de chefs basiseenheden dit versiag lezen. In de gesprekken is nL gebleken dat men niet op de hoogte is van het feit dat er eigenlijk voor en na de cursus
een ontwikkelingsgesprek zou moeten zijn. Aan communicatie tussen het B.K.P.L.Z.
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en de chefs schort dus het een en ander. Zo worden mooie theorieen verzonnen maar
komt het in de praktijk niet tot uiting. Regelmatiger contact tussen chefs en
B.K.P .L.Z. is dus een laatste aanbeveling, die zeker niet als onbelangrijk beschouwd
mag worden.
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Bijlage 1

V oorbeeldevaluatie

Naa.m cursist(e): .................. .

Ovenicht gebruikte studietijd

Bestude'erd
onderdeel
leereenheid 1
(Onder organisalOrische gezichtshoek)

Datum

Begintijd

Eindtijd

Aantal'sfUdie-uren

leereenheid 2
(S(rajprocesrecht
algemeen)
leereenheid 3
(Diverse actoren in
het slrafprocesrecht)
leereenheid 4
(Dwangmiddelen)
leereenheid 5
(Voorbereidend

onder:oek)

leereenheid 6
(Rechlsgeding)
leereenheid 7
(Rechlsmiddelen)

.

leereenheid 8
(De teuiastelegging)
leereenheid 9
(8ewijsrechl)
leereenheid 10
(8eslissingsschema
reehter)
leereenheid 11
(Casus oolossen)
Totaal aantat-~·
benodigde
studieuren
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Vragen m.b.t. schriftelijk materiaal

ta
CURSUSINTRODUKTIE: Geeft de cursusintroduktie een duidelijk overzicht van hetgeen van u werd
verwnctit in de opleidingsmodule'? Zijn de leerdoelen duidelijk geformuleerd? heeft u profijt gehad van de
studeeraan wijzingen?

lb
INTRODUKTIE LEEREENHEDEN: Geeft de introdukties bij de leereenheden een duidelijk overzicht van
hetgeen van u werd verwacht? Zijn de leerdoelen duidelijk geformuleerd? Heeft u profijt gehad van de
studeera.."Ul wijzingen?

2

LEERSTOF: Welke blokken c.q. leereenheden leverden voor u problemen op? Wnarom?

3
VOORBEELDEN: Wac vond u van het gebruik van de voorbeelden in de tekst? Welke voorbeelden vond u
goed en welke met?

4
CITATEN en BRONNENMATERlAAL: Vond u de opgenomen citaten en bronnenmateria..'ti (in de
wettenbundel) duidelijk en relevant?

VRAGEN en OPGA YEN: Wac vond u van de omvang en nard! relevantie van de gestelde vragen en
5
opdrachten?

6

ZELFTOETS: Wat vond u van de functie en inhoud van deze zelftoets?

7

BLOKTOETS: Wat vond u van de functie en inhoud van de bloktoets bij blok 2?

8

EINDTOETS: Wat vond u van de functie en inhoud van de eindtoets?

9
TERUGKOPPELING: Waren de antwoorden op de opgaven duidelijk? Kunt u op deze wijze uw eigen
antwoorden voldoende controleren?

10

SAMENV ATIING: Heeft u gebruik gema..'1kt van de opgenomen samenvaning? Ga..'Ulle een toelichting?

II
OYERIGE OPMERKINGEN: Welke andere zaken stelt.ll-voor om de kwaliteit van het schriftelijke
mnteria..'ti te verbeteren?
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Vragen m.b.t. de didactische opz.et

10
DrFFERENTIA TIE: Welke leerweg (reguliere traject. inscapwets. bonuspuntregeling) heefe u bij de
bestudering van de opleidingsmodule gevolgd? Wa.1Iom? Wac vond u van de geboden mogelijkheid verschillende
leerwegen te vOlgen?

11
AANSLUITING: Vond u dat deze opleidingsmodule (on)voldoende aansloot op uw voorkennis? Gaame
een korte (oelichting?

12
FUNCTIONALlTEIT: Hoe zinvol en functioneel zijn de studie-onderdelen: introduktiedag, workshops en
telefonische spreekurenvoor u geweest bij het bestuderen van het schriftelijke materiaal?

13
V ARlA TIE: Wat vond u van de afwisseling van de opieidingsmodule in een introduktiedag. zeven
workshops en zes telefonische spreekuren?

14
TIJDSINVESTERING: Was de beschlkbare tijd voor de studie-onderdelen: introduktiedag. workshops en
telefonische spreekuren voldoende?

15
BEGELEIDING: Van welke vorm van begeleiding heeft u bij het bestuderen van de opleidingsmodule het
rneesre gebruik gemaakt'? Waarom?

16
OVERlGE OPMERKlNGEN: Welke zaken stele u yoor om de didacrische opzet van de opleidingsmodule
te verbeteren?

",,'

...
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C

Vragen m.b.t. leerproces

17
VOORBEREIDrNG: Hoe heeft u zich op de opleidingsmodule voorbereid (denk hierbij aan activileiten
zoats oriifflleren op de lesstoflleerdoelen, maken van un studieplanning, concentreren en motiveren).

18
BESTUDERlNG: Hoe heeft u de opleidingsmodule bestudeerd (denk hierbij aan het gebruik van
iflgebotlwde structuur en hel aanbrengen van een eigen ordeniflg door hel bewerken van de lesslo/(in lermen van
le-::en, onderstrepen, maken van aantekeningen, stellen van vragen, maken van een samenvattingl schema's en
ae/ellen. gebruik van aanvuilende. siudieboekef! 0/ naslagwerken), tlit hel hoo/d leren en herhalen)?

19
TOETSING: Hoe heeft u gebruik gemaakt van de tussentijdse toetsmomemen (zel/toetsen en casussen) in
de lesstof? Hoe heeft u zich voorbereid op de afsluitende eindtoets?

20
BIJSTELLEN: Heeft u uw srudieaanpak (voorbereiding, besrudering en toetsing) voor deze
opleidingsmodule moeten bijsteUen? Wac waren voor deze bijstelling de redenen?

21
OVERIGE OPMERKINGEN: Welke andere zaken (inhoudelijk en/of didactisch) stelt u voor om uw
leerproces doelgericht te kunnen verbeteren?

Tenslotte

D

22
S AlvIENV ATTING: Kunt u afsluite~ een <1t'\Iltal voor- en nadelen van de omwikkelde opleidingsmodule
noemen'?

Bed'U1kt voor uw medewerking
Bureau Korpsopleidingen Limburg zuid

32

