
Master of 
Science in Policing
Informatiebijeenkomst 4 november

Aan het einde van je werkdag pak je nog even het 
rapport over een politieonderzoek naar de bestrijding 
van drugs. Leunend in je stoel scan je eerst maar 
eens de samenvatting. Je bladert verder op zoek 
naar de conclusies. Een frons op je hoofd. Ja, helaas 
herkenning alom. Goeie aanbevelingen ook. Daar had 
je je voordeel mee kunnen doen bij die recente inval 
in een drugslab. Het maakt je nieuwsgierig naar hoe 
je dit soort lastige vraagstukken wetenschappelijk 
kunt onderzoeken. En hoe maak je dit praktisch 
toepasbaar in het politiewerk?

De Master of Science in Policing (MSc Policing), een Joint Degree 

van de Politieacademie en Canterbury Christ Church University 

(CCCU), geeft jou de mogelijkheid om je dit eigen te maken. 

Wil jij als professional in (inter)nationale netwerken op 

strategisch niveau functioneren? Of ben je een leidinggevende die 

onderzoeksresultaten beter wil benutten? De MSc Policing koppelt 

jouw eerder opgedane ervaring, ontwikkelde vakmanschap en 

vakkennis aan een breed perspectief op de politiefunctie. 

 

De MSc Policing is een unieke WO-master met een sterke 

onderzoekscomponent. De Politieacademie verzorgt 

deze wetenschappelijke en praktijkgerichte opleiding in 

samenwerking met CCCU en de Deutsche Hochschule der 

Polizei (DHPol). De driejarige deeltijdopleiding is grotendeels 

Engelstalig. 

Jaarlijks is er plaats voor maximaal 24 medewerkers van de 

politie en verwante beroepsgroepen. 

De start van de volgende lichting is in september 2021.

Wil jij meer over deze master weten? Op woensdagmiddag  

4 november ben je welkom bij de voorlichtingsbijeenkomst van 

de MSc Policing op de concernlocatie van de Politieacademie in 

Apeldoorn. Meld je aan via MSc.policing@politieacademie.nl.

Kijk voor meer informatie over het opleidingsprogramma, 

de instroomeisen en praktische zaken zoals volgende 

voorlichtingsbijeenkomsten en de aanmeldingsprocedure op 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod.
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Aan het einde van je werkdag pak je nog even het 
rapport over een politieonderzoek naar de bestrijding 
van drugs. Leunend in je stoel scan je eerst maar eens de 
samenvatting. Je bladert verder op zoek naar conclusies. 
Een frons op je hoofd. Ja, helaas herkenning alom. Goede 
aanbevelingen ook. Daar had je je voordeel mee kunnen 
doen bij die recente inval in een drugslab. Het maakt je 
nieuwsgierig naar hoe je dit soort lastige vraagstukken 
wetenschappelijk kunt onderzoeken. En hoe maak je dit 
praktisch toepasbaar in het politiewerk?

De Master of Science in Policing (MSc Policing), een Joint Degree 
van de Politieacademie en Canterbury Christ Church University 
(CCCU), geeft jou de mogelijkheid om je dit eigen te maken. 
Wil jij als porfessional in (inter)nationale netwerken op 
strategisch niveau functioneren? Of ben je een leidinggevende die 
onderzoeksresultaten beter wil benutten? De MSc Policing koppelt 
jouw eerder opgedane ervaring, ontwikkelde vakmanschap en 
vakkennis aan een breed perspectief op de politiefunctie.

De MSc Policing is een unieke WO-master met een sterke 
onderzoekscomponent. De Politieacademie verzorgt deze 
wetenschappelijke en praktijkgerichte opleiding in samenwerking 
met CCCU en de Deutsche Hochschule der Polizei (DHPol). 
De driejarige deeltijdopleiding is grotendeels Engelstalig. 
Jaarlijks is er plaats voor maximaal 24 medewerkers van de politie 
en verwante beroepsgroepen. 
De start van de volgende lichting is in september 2023. 

Kijk voor  meer informatie over het opleidingsprogramma, de 
instroomeisen en praktische zaken zoals b.v. de aanmeldprocedure op  
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/pages/
opleiding.aspx?code=OP6_INS-2022.2022
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