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Op 21 april2015 is uw WOB-verzoek ontvangen inzake (kort samengevat) de aantallen 
functionarissen van Politie Nederland en haar eenheden, dat trainingen (of andere 
benamingen) op het terrein van multicultureel vakmanschap, meervoudig kijken etc. 
heeft gevolgd. U vraagt tevens informatie omtrent het interne beleid binnen Politie 
Nederland. Uw verzoek is binnengekomen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie, u 
bent in kennis gesteld van het feit dat het Ministerie een deel van het verzoek naar ons 
heeft doorgeleid. Oat bericht hebben wij op 1 mei jl. bericht ontvangen. 

U heeft in uw verzoek geen periode genoemd waarover inzicht zou willen hebben in de 
aantallen trainingen die door de Politie Nederland en haar eenheden zijn afgenomen. lk 
ben derhalve uitgegaan van een ruime periode, zijnde de afgelopen 5 jaar. 

lk deel u het volgende mede: 

Ten aanzien van de opleidingen Multi Cultureel Vakmanschap (MCV): Het MCV 
onderwijs is de afgelopen jaren ge·integreerd in aile basisopleidingen aan de 
Politieacademie . Er worden nog sporadisch maatwerktraject getraind in eenheden. 
Laatstelijk was dit in 2012 en betrof dat 17 personen. 

Ten aanzien van de training meervoudiq kijken kan ik u mededelen dat het 
onderwijsaanbod van de Politieacademie geen training kent die dat specifieke 
onderwerp behelst. In aile rij-opleidingen voor de politie wordt wei aandacht besteed 
aan het zogenaamde "breed-kijken". Daarbij moet de surveillant zo veel mogelijk van de 
omgeving betrekken bij de afwegingen die worden gemaakt tijdens het zo veilig mogelijk 
rijden, al dan niet gebruik makend van optische- en geluidssignalen. Desgewenst 
verstrek ik u inzicht in de aantallen rij-opleidingen die de afgelopen jaren door de 
Politieacademie zijn verzorgd. lk acht deze informatie op dit moment echter geen 
onderdeel van uw verzoek. 

De training Herkennen en Omgaan met vooroordelen is geen product uit het 
onderwijsaanbod van de Politieacademie, ik kan u daarover geen informatie 
verstrekken. 
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c lk heb de in uw verzoek geduide training Search, Detect, React verstaan als een 
verzoek om inzicht in aantallen van de opleiding tot 'spotter' zoals we die voorheen 
kenden. Deze opleiding bestaat uit het scannen van 'groepen' mensen. Het signaleren 
van- en/of prikkelen van afwijkend gedrag bij mensen en o.a. gesprekken aangaan om 
in een vroegtijdig stadium voorbereidingshandelingen, overtredingen, misdrijven of 
terroristische aanslagen te voorkomen. 

lnformatie over deze opleiding zoals die binnen Politie Nederland en haar eenheden 
wordt aangeboden is als bijlage bij dit schrijven gevoegd. 

In de bijlage ziet u het aantal spotters-opleidingen dat door ons aan Politie Nederland en 
haar eenheden de afgelopen jaren is verzorgd. Daarbij dient opgemerkt te worden dat 
er tevens een speciaal product is ontwikkeld op het gebied van 'spotten' voor 
medewerkers die belast zijn met cameratoezicht, en er medio 2010 tevens een 
Maatwerk-product op dat gebied is gegeven aan een van de eenheden. Kortheidshalve 
verwijs ik daartoe naar de bijlage. 

lk hoop u hiermee voldoende te hebben ge·informeerd. 
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SDR (Search, 
Detect and React) 
voorheen genaamd 
de 
spottersopleiding 
'Ter controle' 

Redactie 
Gerelateerd 

SDR is een 2-daagse interactieve 
training die sam en met The 
International Security and 
Counterterrorism Academy in Israel 
door de Politieacademie is 
ontwikkeld. De training is gebaseerd 
op het principe van SDR, Search -
Detect - React en leert mensen op 
een actieve wijze afwijkend gedrag te 
detecteren. De kern is dat men niet 
meer passief observeert, maar actief 
prikkels op het publiek of individuen 
uit gaat zenden waar deze person en 
op moeten reageren. De praktijk leert 
dat mensen die iets te verbergen 
hebben, anders reageren op deze 
prikkels. 
Revolutionair is de risicoschaal van 
gedrag welke inmiddels door vele 
regio's, de Landelijke Eenheid en de 
Kmar Schiphol als standaard worden 
gehanteerd. Deze risicoschaal 
typeert gedrag in 5 categorieen, te 
weten normaal, abnormaal, verdacht 
(art 27), gevaarlijk en terroristisch. In 
Nederland blijkt dat de politie en 
evenementenbeveiligers enkel 
reageren op mensen met verdacht 
gedrag, maar helaas onvoldoende op 
mensen met abnormaal gedrag. 
De training leert deelnemers dit 
gedrag te forceren, te detecteren en 
vervolgens (aldan niet met 
bevoegdheden) te reageren. Daarbij 
is er een interviewstrategie 
ontwikkeld waarbij de deelnemers 
leren in 1 tot 2 minuten een interview 
op straat te houden met mensen 
waarbij ze leren detecteren of iemand 
iets te verbergen heeft. 
De groepsgrootte bestaat uit 
maximaal 20 personen. De training 
duurt 2 dagen. 

Aile politiemedewerkers die 
betrokken zijn bij het observeren 
van evenementen of criminelen 
zoals OT, AT, 
verkenningseenheden en 
toezichthouders bij 
voetbalwedstrijden, demonstraties 
of publieke festiviteiten. Daarnaast 
is de training ook geschikt voor 
civiele partijen die belast zijn met 
toezichthoudende functies bij 
evenementen. 
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Cameratoezicht Spotters 

De opleiding Cameratoezicht Spotters leert je om afwijkend gedrag en/of verdachte indicatoren bij 

mensen of zaken te herkennen. 

Naam opleiding: Cameratoezicht Spotters 

Code:9202033.001 

In de opleiding Cameratoezicht Spotters wordt zowel de observant als de supervisor getraind in het herkennen 

van afwijkend gedrag en/of verdachte indicatoren bij mensen of zaken. Je oefent hiervoor door middel van 

mindset, waarneming en onderbuikgevoel. Diverse onderwerpen komen daarbij aan bod, waaronder 'opdracht en 

taak', communiceren en samenwerken. De opvolging wordt besproken en valkuilen als aannames en afleiding 

worden inzichtelijk gemaakt. Oak leer je door de bril van de opponent te kijken. 

Deze opleiding is een eendaagse training, waarbij het ochtendprogramma wordt gevuld met theorie 

(stappenplan) en het middagprogramma met praktische oefeningen (analyse omgeving en red teaming). 

Na de training ben je in staat afwijkende gedragingen en verdachte indicatoren te onderkennen, opvolging in te 

zetten en te beslissen of er een dreiging is. 

Het geleerde kun je toepassen binnen de openbare orde, in geval van een terroristische dreiging, hooliganisme, 

horecawetgeving, enzovoorts. 

Camera-observanten en supervisors. 

lnstituut:8 SBU 

Korps:O SBU 
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Proeve:O SBU 

Zelfstudie:O SBU 

Overig 

Niveau 2. 

Heb je vragen over de inhoud van het onderwijs, neem dan contact op met het Servicecentrum. 

E: servicecentrum@politieacademie.nl 

T: (055) 539 2121 

Disclaimer 

De Politieacademie besteedt uiterste zorg aan een zo actuele, toegankelijke, correcte en complete 

productinformatie. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan 

de inhoud van deze productinformatie kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Daarbij kan de 

Politieacademie niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik, op welke wijze dan ook, 

van de aangeboden informatie van www politieacademie.nl en de geprinte productinformatie. 
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