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Annelies De Schrijver1, Jeroen Maesschalck2, Leslie Heirbaut3 en Sofie De Kimpe4

Een job als inspecteur van politie heeft een zekere aantrekkingskracht in België. Jaarlijks stellen 
meer dan tienduizend mensen zich kandidaat, waaruit slechts een fractie wordt geselecteerd. 
Er is echter bijzonder weinig geweten over deze nieuwe politieambtenaren in België. Aan de 
hand van een longitudinaal kwantitatief onderzoek wordt het socio-demografische profiel 
van de aspirant-inspecteurs in kaart gebracht, alsook de waarde die ze bij aanvang van hun 
opleiding hechten aan verschillende jobkenmerken, zoals de mogelijkheid om mensen te helpen, 
de macht die met de job gepaard gaat en jobzekerheid. Er wordt ook nagegaan in welke mate 
het relatieve en absolute belang van deze jobkenmerken is geëvolueerd na de theoretische 
opleiding. De resultaten schetsen de nieuwe politieambtenaren als overwegend jonge mannen, 
met een diploma middelbaar onderwijs, die bij hun ouder(s) of alleen wonen zonder zorg 
voor kinderen. Globaal blijkt het belang van bijna alle jobkenmerken licht gedaald tijdens de 
negen maanden opleiding, maar de volgorde blijft wel grotendeels dezelfde. De jobkenmerken 
die verwijzen naar intrinsieke motivatie, scoren het hoogste, zowel bij de aanvang van de 
opleiding als na de theoretische opleiding. Daarnaast blijkt ook dat de dienstverlenende taak 
van de politie als belangrijk wordt beschouwd, al treedt ook hier na negen maanden opleiding 
een lichte daling op. Het belang van de criminaliteitsbeheersende taak lijkt daarentegen 
licht te stijgen. Tot slot blijkt dat een aantal, weliswaar beperkte, verschillen die bij het begin 
van de opleiding zijn vastgesteld tussen mannen en vrouwen enerzijds en tussen hoger- en 
lageropgeleiden anderzijds, niet meer significant zijn op het eind van de onderzoeksperiode. 
Er lijkt dus een soort convergentie plaats te vinden.
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 1. Inleiding

De Belgische politieorganisatie is een populaire werkgever. Elk jaar schrijven meer dan 
10.000 kandidaten zich in voor de toelatingsproeven van inspecteur van politie. Slechts 
een klein deel van hen wordt geselecteerd en mag zich aspirant-inspecteur noemen. 
In 2013 waren er bijvoorbeeld 13.760 kandidaten, waarvan er slechts 1.532 mochten 
beginnen aan de opleiding tot inspecteur van politie (Federale politie, 2013). Zelfs al is 
de verhouding niet volledig correct aangezien deze 1.532 aspiranten niet geselecteerd 
werden uit deze specifieke 13.670 kandidaten omwille van vertragingen in de selectie-
procedure, toch suggereert dit een lage slaagkans. Aangezien politie-inspecteurs een 
invloedrijke functie uitoefenen met veel verantwoordelijkheden en macht, zijn hoge 
maatschappelijke verwachtingen gerechtvaardigd. Toch is er niet veel geweten over 
het socio-demografische profiel van beginnende Belgische politie-inspecteurs en hun 
motieven om bij de politie te werken. Uit onderzoek in andere landen kunnen we niet 
echt conclusies trekken voor België, vermits de nationale cultuur, tradities en politie-
systemen met hun eigen selectieprocedure en opleiding verschillen van land tot land.

Voorliggend onderzoek wil hieraan verhelpen door een antwoord te bieden op vier 
onderzoeksvragen aan de hand van een longitudinale studie bij één cohorte Belgische 
aspirant-inspecteurs. De eerste vraag, ‘wat is het socio-demografisch profiel van Belgische 
aspirant-inspecteurs?’, moet gezien worden tegen de achtergrond van de normatieve 
idee dat een democratische politie idealiter representatief is voor de samenleving die 
ze moet bedienen. De tweede vraag focust op het belang dat aan verschillende jobken-
merken wordt gehecht: ‘Waarom worden aspiranten aangetrokken tot politiewerk?’ Dit 
is interessant om diverse redenen, waaronder de keuze van gepaste selectiestrategieën 
(Moon & Hwang, 2004; Tarng et al., 2001). Uit onderzoek in het buitenland (vooral in 
de Angelsaksische landen) blijkt dat aspiranten in de eerste plaats willen bijdragen tot 
de samenleving en mensen helpen. De interessante arbeidsvoorwaarden (verlofdagen, 
jobzekerheid, gezondheidsverzekering, etc.) komen op de tweede plaats (Raganella & 
White, 2004; Chan et al., 2003; Fielding, 1988). Hieraan gekoppeld wordt voor de derde 
onderzoeksvraag gepeild naar de houding van de aspiranten ten aanzien van, respectie-
velijk, de dienstverlenende en de criminaliteitsbeheersende taak van de politie. De vierde 
onderzoeksvraag focust op verandering: ‘Evolueert het belang van de jobkenmerken 
en de houding ten aanzien van de dienstverlenende en criminaliteitsbeheersende taak 
tijdens de politieopleiding?’

De tweede vraag handelt dus over jobkenmerken. Met dit begrip wordt verwezen 
naar diverse aspecten van het politiewerk, zoals de arbeidsvoorwaarden, de macht 
die politieambtenaren hebben, en hun mogelijkheden om contacten met burgers te 
onderhouden en mensen te helpen. Bij aanvang van de politionele carrière fungeren 
deze jobkenmerken als motieven om bij de politie te willen werken. Het is zinvol om 
op dat moment het (relatief) belang van die motieven na te gaan, o.m. om inzicht te 
krijgen in welke aspecten de politieorganisatie tot een aantrekkelijke werkgever maakt. 
Ook later in de loopbaan blijft het interessant om na te gaan hoe het relatief belang van 
die jobkenmerken standhoudt of evolueert. Dat biedt inzicht in wat politieambtenaren 
motiveert en in welke mate het socialisatieproces hierop een impact uitoefent. In elk 
geval wordt, wat deze jobkenmerken betreft, in ander onderzoek inderdaad een evolutie 
gerapporteerd naarmate politieambtenaren langer werken bij de politie. Zo vinden White 
et al. (2010), Lauritz (2009, in Sundström en Wolming (2014)) en Fielding (1988) dat 
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het belang van idealistische en intrinsieke motieven afneemt, terwijl het belang van de 
arbeidsvoorwaarden en dus extrinsieke motieven toeneemt.

In dit artikel wordt eerst dieper ingegaan op de vier vermelde onderzoeksvragen aan de 
hand van Belgische en internationale literatuur. Hierbij wordt telkens eerst ingegaan 
op de grote groep die zich kandidaat heeft gesteld voor de job (i.e. kandidaten) en 
vervolgens op de kleinere groep die uiteindelijk aangeworven is en de politieopleiding 
volgt (i.e. aspiranten). Daarna wordt het empirisch onderzoek voorgesteld om vervolgens 
de resultaten ervan te bespreken.

 2. Socio-demografisch profiel van kandidaten en aspiranten: bevindingen uit de 
literatuur

We kunnen verwachten dat er verschillen zijn in socio-demografisch profiel tussen de 
kandidaten enerzijds en de uiteindelijke geselecteerde aspiranten anderzijds aangezien 
de selectieprocedure een specifiek profiel nastreeft. Jammer genoeg kunnen we geen 
empirisch onderzoek vinden over gelijkenissen en verschillen tussen beide profielen, 
en over de rol die de selectieprocedure speelt in de doorstroming van kandidaat naar 
aspirant. Apart onderzoek over beide profielen vinden we wel en wordt hieronder 
toegelicht. 

Wat het profiel van de kandidaten in België betreft, is weinig onderzoek beschikbaar. 
Officiële cijfers van de Belgische politie tonen dat van de 13.760 kandidaten in 2013 
er 74% mannen zijn en 26% vrouwen. Bijna 20% van hen heeft een diploma hoger 
onderwijs (DSR & DSE, 2013; Federale Politie, 2013). Maho (2013) deed in het kader 
van haar meesterproef een exploratief onderzoek bij 171 Vlaamse kandidaat-inspecteurs 
in januari-februari 2013 naar aanleiding van hun deelname aan de sportproeven in 
de provincies Vlaams-Brabant, Limburg en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het 
onderzoek is uniek, maar kleinschalig en exploratief, o.m. omdat de steekproef niet 
representatief is voor alle kandidaten in Vlaanderen. Ook al moeten de resultaten 
voorzichtig geïnterpreteerd worden, Maho (2013) komt wel tot bevindingen die in lijn 
liggen met de net vermelde officiële cijfers: 82,5% mannen en 17,5% vrouwen. Slechts 
7,1% van hen heeft een diploma hoger onderwijs. Bovendien heeft een minderheid een 
migratieachtergrond: 12,9% heeft een moeder en 19,1% een vader die niet in België 
geboren zijn. Maho (2013) stelt ook vast dat het overgrote deel van de kandidaten tussen 
18 en 25 jaar is en dat – wellicht mede als gevolg van hun leeftijd – 47,9% nog steeds 
bij de ouder(s) woont.

Over het profiel van de uiteindelijk aangeworven aspiranten bestaat meer onderzoek. 
Buitenlandse studies tonen een oververtegenwoordiging van mannelijke aspiranten, met 
percentages hoger dan 80% in onderzoeken in de Verenigde Staten (Werber Castaneda 
& Ridgeway, 2010; Raganella & White, 2004) en Taiwan (Tarng et al., 2001) en rond de 
60% in Noorwegen (Bringsrud Fekjaer, 2014), Zweden (Sundström & Wolming, 2014), 
Canada (Alain & Grégoire, 2008) en Australië (Chan et al., 2003). In het onderzoek 
van Moon en Hwang (2004) in Zuid-Korea wordt een evenwicht gerapporteerd: 49% 
mannen en 51% vrouwen. Ook wat het opleidingsniveau betreft wordt heel wat variatie 
gerapporteerd. Het aantal hoogopgeleiden gaat van 46% in Zweden (Sundström & 
Wolming, 2014) en 71% in Australië (Chan et al., 2003) naar 88% in de Verenigde 
Staten (Werber Castaneda & Ridgeway, 2010) en 96% in Zuid-Korea (Moon & Hwang, 



Annelies De Schrijver, Jeroen Maesschalck, Leslie Heirbaut en Sofie De Kimpe

38 CPS 2018-4, nr. 49

2004). De aspiranten zijn voornamelijk jong, met een meerderheid jonger dan 26 jaar 
(Bringsrud Fekjaer, 2014; Werber Castaneda & Ridgeway, 2010; Alain & Grégoire, 2008; 
Chan et al., 2003; Tarng et al., 2001). Verschillende studies tonen bovendien familiale 
banden aan binnen de politie. De cijfers verschillen, maar dat heeft mogelijk te maken 
met de operationalisering van die familiale band in het concrete onderzoek (bv. enkel 
ouders of breder). Ongeveer 30% van de aspiranten van Chan et al. (2003) in Australië 
heeft minstens één familielid dat reeds bij de politie werkt(e). De vader van 4% van 
Fielding’s (1988) Amerikaanse respondenten werkt(e) bij de politie, terwijl dat 12% is 
bij de Nederlandse respondenten van Nieuwkamp et al. (2007). De meerderheid van 
de aspiranten in Australië (Chan et al., 2003) en Taiwan (Tarng et al., 2001) en een 
belangrijk deel van de respondenten in Zuid-Korea heeft eerdere werkervaring gehad 
(Moon & Hwang 2004). In het onderzoek van Werber Castaneda en Ridgeways (2010) 
in de Verenigde Staten heeft zelfs 24% van de respondenten eerdere werkervaring 
binnen strafrechtsbedeling.

Het enige beschikbare cijfermateriaal over aspiranten in België komt van De Schrijver 
(2014), die haar onderzoek beperkte tot Vlaanderen. Op basis van haar cohorte van 498 
Vlaamse aspirant-inspecteurs concludeert ze dat het socio-demografische profiel van de 
aspiranten overwegend mannelijk is (66,2%), jong (60,6% is jonger dan 25), met eerdere 
werkervaring5 (75,2%), en wonend bij de ouders (46,6%). Die eerdere werkervaring kan 
mogelijk verklaard worden door de lengte van de selectieprocedure, die als gevolg heeft 
dat een (groot) deel van de kandidaten een (tijdelijke) job aanneemt in afwachting van 
het eindresultaat. 11,6% van de aspiranten heeft een vader die bij de politie werkt(e) en 
1,4% een moeder; 8,2% heeft een partner die bij de politie werkt. 

Aangezien zowel het onderzoek van Maho (2013) over kandidaten als dat van De 
Schrijver (2014) over aspiranten zich beperken tot dezelfde populatie (Vlaanderen), 
biedt een vergelijking van beide resultaten een aantal tentatieve inzichten over de 
socio-demografische kenmerken waarop, al dan niet bewust, geselecteerd wordt in 
de politionele selectieprocedure. Er blijken twee grote verschillen te zijn. Ten eerste 
rapporteert Maho (2013) meer dan 80% mannelijke kandidaten (officieel cijfer: 74%), 
terwijl De Schrijver (2014) slechts 66% mannelijke aspiranten heeft, wat kan wijzen 
op hogere slaagkansen voor vrouwelijke kandidaten. Een interessante vraag is of dit 
te maken heeft met het profiel van de kandidaten of eerder met het streven naar meer 
genderdiversiteit binnen de politieorganisatie. Ten tweede rapporteert Maho (2013) 7,1% 
kandidaten met een diploma hoger onderwijs, terwijl dit bij De Schrijver (2014) 36,7% 
is. Het lijkt er dus op dat kandidaten die hogere studies succesvol afgerond hebben, ook 
hogere kansen hebben tot slagen. De analyse blijft echter tentatief omdat de steekproef 
van Maho (2013) niet aselect is en omdat het in beide onderzoeken niet om dezelfde 
cohorte gaat en hier dus geen exacte doorstroom van kandidaat naar aspirant in kaart 
wordt gebracht. Meer onderzoek over de selectieprocedure, de doorstroom en de wijze 
waarop wordt geselecteerd is zeker aangewezen.

5 Studentenjobs werden niet als werkervaring beschouwd.
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 3. Motieven van kandidaten en aspiranten om bij de politie te werken: 
bevindingen uit de literatuur

Traditioneel wordt een onderscheid gemaakt tussen twee types van motieven om bij 
de politie te werken. Intrinsieke motieven verwijzen naar aspecten van het werk zelf: 
“doing something because it is inherently interesting or enjoyable” (Ryan & Deci, 2000, p. 
55). Voorbeelden zijn sociaal engagement en de opwinding die de job biedt. Extrinsieke 
motieven houden verband met iets dat extern is aan het werk zoals loon of jobzekerheid. 
Ook hier is het interessant om het profiel van kandidaten te vergelijken met het profiel 
van de aspiranten die uiteindelijk geselecteerd zijn. Aangezien de selectieprocedure 
tot doel heeft om de meest gemotiveerde kandidaten te selecteren, zouden we kunnen 
verwachten dat de intrinsiek gemotiveerde kandidaten een grotere kans hebben op 
selectie dan de extrinsiek gemotiveerden6. Zoals hoger gezegd bestaat er geen door-
stroomonderzoek waarin de motieven van de kandidaten kunnen vergeleken worden 
met de motieven van diegenen die uiteindelijk geselecteerd worden. Beide groepen 
zijn wel apart onderzocht.

Buitenlands onderzoek naar motieven van kandidaten hebben we niet gevonden. Voor 
België werd enkel het eerder aangehaalde exploratieve onderzoek van Maho (2013) 
uitgevoerd. Zij stelt vast dat de mogelijkheid om mensen te helpen, de sociale contacten 
met burgers, de horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden, de maatschappelijke 
bijdrage en de jobzekerheid die jobkenmerken zijn waaraan de kandidaten het groot-
ste belang toekennen. Deze verwijzen dus zowel naar ntrinsieke als naar extrinsieke 
motieven. Verschillende van die intrinsieke motieven sluiten bovendien aan bij het 
gedachtengoed van de gemeenschapsgerichte politiezorg. Motieven die daarentegen 
eerder met het crime fighting model geassocieerd zijn (bv. prestige, macht en autoriteit) 
blijken minder belangrijk. Daarnaast vindt Maho (2013) ook een aantal verschillen op 
socio-demografische kenmerken. Oudere kandidaten zijn meer aangetrokken tot de 
autoriteit en de discretionaire bevoegdheden die gepaard gaan met de job, terwijl de 
jongere kandidaten meer belang hechten aan de voordelen die met de job gepaard gaan 
(gunstige arbeidsvoorwaarden, horizontale en verticale doorgroeimogelijkheden, flexi-
bele uurregeling, jobzekerheid, pensioensregeling). Bovendien blijkt dat hooggeschoolde 
kandidaten meer belang hechten aan de arbeidsvoorwaarden dan de laaggeschoolde 
kandidaten.

Buitenlands onderzoek naar motieven bij de uiteindelijk geselecteerde politieambtena-
ren (in België ‘aspiranten’) is wel uitgevoerd. Ondanks verschillen inzake politiesystemen 
en socio-demografisch profielen van aspiranten, lijkt de motivatie om bij de politie te 
werken wel opvallend vergelijkbaar tussen landen. Studies in Zweden (Sundström & 
Wolming, 2014), Pakistan (Seale, Mohammad, & Fulkerson, 2013) en de Verenigde Staten 
(Raganella & White, 2004) tonen dat het helpen van mensen hoger scoort dan gunstige 
arbeidsvoorwaarden. In een andere studie uit de Verenigde Staten (Werber Castaneda 
& Ridgeway, 2010) en in Zuid-Korea (Moon & Hwang, 2004) en Taiwan (Tarng et al., 
2001) staan de extrinsieke factoren zoals een goede pensioensregeling, gezondheidsver-
zekering en jobzekerheid wel bovenaan, gevolgd door intrinsieke factoren zoals de kans 

6 ‘Intrinsieke motivatie’ wordt trouwens expliciet vermeld in het competentieprofiel dat tijdens de selectiepro-
cedure van aspirant-inspecteurs wordt gehanteerd (bijlage 4 MB van 28 december 2001 tot uitvoering van 
sommige bepalingen van het KB van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van 
de politiediensten, BS 15 januari 2002).
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om mensen te helpen. Motieven zoals het gebrek aan alternatieve jobmogelijkheden, 
autoriteit, prestige en macht zijn de minst populaire (Werber Castaneda & Ridgeway, 
2010; Moon & Hwang, 2004; Raganella & White, 2004; Tarng et al., 2001). Het belang 
dat aan inkomen wordt gehecht, verschilt van onderzoek tot onderzoek. Opmerkelijk 
is dat dit in twee Aziatische onderzoeken één van de belangrijkste motieven is (Moon 
& Hwang, 2004; Tarng et al., 2001), terwijl het in andere onderzoeken uit de Verenigde 
Staten en Europa ofwel in het midden (Werber Castaneda & Ridgeway, 2010) of helemaal 
onderaan komt (Sundström & Wolming, 2014; Raganella & White, 2004). Voorliggend 
onderzoek ambieert hieraan resultaten voor de Belgische aspiranten toe te voegen.

Ook binnen de groep van aspiranten blijken er interessante verschillen te zijn, onder 
meer tussen mannen en vrouwen. Zo komen een aantal studies tot de conclusie dat 
vrouwen meer waarde hechten aan intrinsieke en altruïstische motieven dan mannen 
(Sundström & Wolming, 2014; Werber Castaneda & Ridgeway, 2010; Moon & Hwang, 
2004; Daehlen, 2007; Raganalla & White, 2004). Vrouwen zouden bijvoorbeeld meer 
belang hechten aan de mogelijkheid om anderen te kunnen helpen en aan potentiële 
doorgroeimogelijkheden dan mannen (Raganalla and White’s, 2004). Mannen zouden 
daarentegen meer aangetrokken worden door de macht en de autoriteit van de job 
(Werber Castaneda & Ridgeway, 2010), door de collegialiteit (Raganella & White, 2004) 
en door het gebrek aan alternatieve carrièreopties (Raganella & White, 2004). Wanneer 
we kijken naar het belang dat aan inkomen wordt gehecht, lijkt het patroon minder 
eenduidig. Werber Castaneda en Ridgeway (2010) vinden een significante hogere score 
voor vrouwen, terwijl Tarng et al. (2001) net een significante lagere score rapporteren. 
Een ander vergelijking die vaak gemaakt wordt binnen de groep van aspiranten betreft 
de verschillen inzake opleidingsniveau. Die verschillen zijn echter niet eenduidig. 
Sundström and Wolming (2010) zien geen verschillen, terwijl Moon and Hwang (2004) 
vinden dat hooggeschoolde aspiranten jobzekerheid en inkomen belangrijker vinden 
dan de aspiranten die lager geschoold zijn. Mogelijk spelen verschillen inzake nationale 
cultuur en politiesystemen een rol in deze tegengestelde resultaten. 

De literatuur over politionele socialisatie suggereert dat zowel attitudes over politiewerk 
als het belang van jobkenmerken veranderen doorheen de politieopleiding (en daarna) 
doordat aspiranten in contact komen met hun (toekomstige) meer ervaren collega’s 
en zelf ook ervaringen opdoen (Alain & Grégoire, 2008; Nieuwkamp, Kouwenhoven, 
& Krommendijk, 2007; Catlin & Maupin, 2004; Chan et al., 2003; Catlin & Maupin, 
2002; Haarr, 2001; Singer, Singer, & Burns, 1984; Poole & Regoli, 1979; Van Maanen, 
1975). Deze gewijzigde mindset zou daarbij verandering kunnen teweeg brengen in de 
aantrekkelijkheid van de job of specifieke aspecten ervan. Het onderzoek van Raganella 
en White (2004) werd opgevolgd door dat van White et al. (2010), waarin aan voormalige 
aspiranten zes jaar na het afronden van de politieopleiding opnieuw gevraagd wordt 
waarom ze initieel voor de job hadden gekozen. Hieruit blijkt dat de motieven – of eerder 
het belang dat aan de verschillende jobkenmerken wordt gehecht – min of meer constant 
zijn gebleven op enkele uitzonderingen na. Het belang van mensen te willen helpen 
is bijvoorbeeld gedaald na hun ervaring in het politiewerk, terwijl het belang van de 
arbeidsvoorwaarden gestegen is. Deze resultaten moeten echter met grote voorzichtig-
heid geïnterpreteerd worden omwille van enkele methodologische beperkingen. De 
vragenlijst doet immers sterk beroep op het geheugen van de respondenten. Op het 
tweede meetmoment (i.e. na zes jaar ervaring) wordt gevraagd een inschatting te maken 
van wat bij aanvang van de politieopleiding de belangrijkste jobkenmerken waren, 
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in plaats van na te gaan hoe men nu ten aanzien van deze jobkenmerken aankijkt. 
Bovendien wordt er geen koppeling op individueel niveau gemaakt doorheen de tijd. 
Tot slot is het nog nuttig om op te merken dat verschuivingen in het relatief belang van 
motieven zich zeker niet alleen in de politie voordoen. Ook in andere jobs verandert 
het initiële motief naarmate men werkervaring opdoet; bijvoorbeeld bij sociaal werkers, 
leerkrachten, verpleegkundigen, tandartsen en journalisten (Daehlen, 2007;2005). 

 4. Methodologie van het empirisch onderzoek

Voor dit onderzoek werd een gestandaardiseerde vragenlijst afgenomen in acht Belgische 
politiescholen in het kader van het CERP-project7. Een eerste meting (T1) vond plaats 
aan het begin van de eenjarige opleiding tot inspecteur van politie (herfst van 2011). 
Ongeveer negen maanden later vond een tweede meting (T2) plaats. Dit was het moment 
waarop de aspiranten het theoretische deel van de opleiding hadden afgerond; kort 
daarna zouden ze hun stage aanvangen. In de herfst van 2011 startten 824 aspiranten 
op één van deze acht politiescholen. Een lid van het onderzoeksteam ging langs bij elke 
politieschool om het project en de verwachtingen toe te lichten en eventuele vragen te 
beantwoorden. Aspiranten kregen bij deze informatiesessie een brief met bijkomende 
informatie en de contactgegevens van de onderzoekers. Vervolgens ontving elk van hen 
een e-mail met een gepersonaliseerde URL-link die toegang gaf tot de websurvey, waar-
aan 655 (79,5%) aspiranten deelnamen. Op het tweede meetmoment (T2) werd aan deze 
655 respondenten opnieuw een gepersonaliseerde link gestuurd; 433 van hen (66.1%) 
namen deel voor een tweede keer. De aspiranten die niet deelnamen aan het eerste 
meetmoment werden niet uitgenodigd voor het tweede meetmoment. De eerste meting 
is immers cruciaal voor het verzamelen van socio-demografische achtergrondvariabelen 
en het vaststellen van de ‘beginsituatie’ met betrekking tot de motieven. Dit brengt de 
totale respons van de longitudinale data op 52,5%. Om daadwerkelijk inzicht te krijgen 
in veranderingspatronen op individueel niveau werden de enquêtes van eenzelfde 
aspirant via het e-mailadres gekoppeld aan elkaar.

De vragenlijst bevroeg in eerste instantie een aantal socio-demografische kenmerken: 
geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, eerdere werkervaring, burgerlijke status, zorg voor 
kinderen, opleidingsniveau van de ouders, urbanisatiegraad van de plaats waar men 
opgroeide, geboorteland en geboorteland van de ouders. Deze vragen werden enkel 
op T1 gesteld. 

Om inzicht te krijgen in het belang van de jobkenmerken werd op beide meetmomenten 
gebruikgemaakt van een lijst van 24 jobkenmerken uit de StudData-vragenlijst8 – een 
internationaal gevalideerde vragenbatterij met betrekking tot beroepskeuzes. Deze 
werden vervolgens aangevuld met 5 politiespecifieke jobkenmerken van Raganella 
& White (2004) die ontbraken in de eerder algemene lijst. Voor elk jobkenmerk werd 

7 CERP is een acroniem dat staat voor Consortium Education Research of the Police. Voor de uitvoering van dit 
onderzoeksproject werd een samenwerkingsverband opgezet tussen onderzoekers van de KU Leuven, de 
UGent, de VUB, de UCL, de ULB en de federale politie. Dit CERP-project was op zijn beurt onderdeel van 
het Europese project RECPOL (Recruitment, education and careers in the police: A European longitudinal study), 
gecoördineerd door de Norwegian Police University College. 

8 De StudData vragenlijst is ontwikkeld in het kader van het project Studies of Recruitement and Qualification in 
the proessions door de onderzoeksgroep Centre for the study of professions van de Oslo Metropolitan University 
(https://www.hioa.no/eng/Research-and-Development/Our-research/Research-at-SPS/prosjekter/StudData). 
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de respondenten gevraagd aan te duiden hoe belangrijk ze dit vonden op een 5-pun-
tenschaal, gaande van ‘helemaal niet’ tot ‘in heel sterke mate’. Op elk meetmoment 
werd de begeleidende vraag geformuleerd als ‘Hoe belangrijk vind jij de volgende 
jobkenmerken?’. Zowel op T1 als T2 wordt dus gevraagd naar de huidige inschatting 
van de jobkenmerken, wat toelaat fundamentele veranderingen hierin te bekijken. 

Voor de meting van de attitude ten aanzien van de dienstverlenende politietaak werd de 
work orientation towards service scale (dienstverleningsschaal) van Cochran en Bromley 
(2003) gebruikt. Deze schaal meet aan de hand van 14 stellingen hoe respondenten staan 
ten aanzien van de dienstverlenende taak van de politie als een noodzakelijke aanvulling 
op strikte wetshandhaving. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Politieambtenaren zouden 
vaak informele contacten moeten leggen met de burgers van de buurt waarbinnen ze 
patrouilleren’ en ‘Burgers in nood helpen is even belangrijk als het handhaven van de 
wet’. Respondenten konden via een 5-puntenschaal gaande van ‘sterk oneens’ naar ‘sterk 
mee eens’ aanduiden in welke mate ze akkoord gaan met elke stelling9. De crime control 
orientation scale (criminaliteitsbeheersingsschaal) van dezelfde auteurs werd gebruikt 
voor houding ten aanzien van de criminaliteitsbeheersende politietaak (Cochran & 
Bromley, 2003), waarvoor dezelfde 5-punten antwoordschaal werd gehanteerd. Aan 
de hand van 13 stellingen meet deze schaal hoe respondenten staan ten aanzien van 
criminaliteitsbeheersing. Voorbeelden van stellingen zijn: ‘Een agressieve, harde hou-
ding is nuttiger voor een politieambtenaar dan een vriendelijke, beleefde houding’ en 
‘Politieambtenaren zouden geen oproepen moeten behandelen die gaan over sociale of 
persoonlijke problemen die niets met criminaliteit te maken hebben’10. 

Twee versies van de steekproef worden gebruikt voor de statistische analyses. In eerste 
instantie wordt het socio-demografische profiel opgesteld op basis van alle beschikbare 
informatie over de 655 deelnemers aan het begin van de opleiding (T1). De overige 
analyses baseren zich enkel op de 433 respondenten waarvoor op beide meetmomenten 
informatie beschikbaar is. Op deze manier wordt uitval reeds uitgesloten als verklaring 
voor eventuele evoluties doorheen de tijd. Aan de hand van chi-kwadraattesten voor 
frequenties blijkt dat de uitval van T1 naar T2 op vlak van de socio-demografische 
kenmerken niet-systematisch is. De groep respondenten op T2 is voor alle kenmerken 
representatief voor de respondenten op T1.

11

 5. Resultaten van het empirisch onderzoek

In dit onderdeel komen de resultaten van het empirisch onderzoek aan bod. Allereerst 
bekijken we het socio-demografisch profiel van de aspiranten (5.1). Daarna bespreken 
we het belang van de jobkenmerken bij de aanvang van de politieopleiding (i.e. de 
motieven om toe te treden) en na negen maanden opleiding (5.2). Hierbij wordt ook 
nagegaan of er verschillen zijn naargelang het socio-demografisch profiel en in welke 

9 De Cronbach’s alfa is 0,819 op T1 en 0,860 op T2. Deze schaal scoort op beide meetmomenten voldoende 
hoog om betrouwbare analyses te genereren.

10 Op T1 is de Cronbach’s alfa 0.750, en op T2 0.848. Ook deze schaal scoort op beide meetmomenten voldoende 
hoog om betrouwbare analyses te genereren.

11 χ²geslacht: 0.000, df:1, p>0.05; χ²leeftijd: 0.002, df:3, p>0.05; χ²opleidingsniveau: 0.000, df:1, p>0.05; χ²werkervaring: 0.000, 
df:1, p>0.05; χ²burgerlijkestaat: 0.000, df:1, p>0.05; χ²kinderen: 0.001, df:2, p>0.05; χ²opleidingmoeder: 0.000, df:1, p>0.05; 
χ²opleidingvader: 0.000, df:1, p>0.05; χ²urbanisatie: 0.007, df:5, p>0.05; χ²geboorteland: 0.001, df:1, p>0.05; χ²originemoeder: 
0.113, df:1, p>0.05; χ²originevader: 0.000, df:1, p>0.05;
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mate verandering optreedt in zowel het relatieve (rangorde) als het absolute (score) 
belang van de jobkenmerken. Dit wordt tot slot gekoppeld aan een beknopte bespreking 
van eventuele wijzigingen in attitudes ten aanzien van de dienstverlenende alsook de 
criminaliteitsbeheersende politietaak. 

 5.1 Inspecteurs van politie in spé: wie zijn ze?

Als antwoord op de eerste onderzoekvraag wordt het socio-demografische profiel van 
de aspiranten bekeken. Tabel 1 geeft voor een aantal demografische kenmerken de 
verdeling weer. De resultaten liggen duidelijk in dezelfde lijn als die van De Schrijver 
(2014): voor een groot deel jonge mannen, die bij hun ouder(s) of alleen wonen zonder 
zorg voor kinderen, met eerdere werkervaring en zonder diploma hoger onderwijs. 
Bovendien blijken velen opgegroeid te zijn in een dorp of in de rand van een kleine 
stad, zijn ze geboren in België (net zoals hun ouders), en hebben hun ouders geen 
diploma hoger onderwijs.

Tabel 1. Socio-demografisch profiel in percentages12

Socio-demografisch kenmerk Percentage

Geslacht Man 65,3

Vrouw 29,2

Leeftijd 18 – 21 jaar 22,2

22 – 30 jaar 56,3

31 – 40 jaar 13,9

41 – 59 jaar 2,2

Opleidingsniveau Geen hoger onderwijs 65,6

Hoger onderwijs 29,5

Eerdere werkervaring Ja 84,4

Neen 10,5

Burgerlijke status Getrouwd/samenwonend 35,9

Niet getrouwd/samenwonend 59,1

Zorg voor kinderen Neen 77,0

1 kind 7,7

2 of meer kinderen 10,1

Opleidingsniveau moeder Geen hoger onderwijs 53,5

Hoger onderwijs 31,3

Opleidingsniveau vader Geen hoger onderwijs 51,1

Hoger onderwijs 32,9

Omgeving opgegroeid Afgelegen platteland 3,9

Dorp met klein bevolkingsaantal 39,6

In de rand van een kleine stad 20,4

In het centrum van een kleine stad 8,4

In de rand van een grote stad 16,9

In het centrum van een grote stad 5,8

12 De percentages houden rekening met ontbrekende waarden waardoor de percentages binnen één socio-
demografisch kenmerk niet steeds tot 100 optellen.
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Socio-demografisch kenmerk Percentage

Geboorteland België 87,1

Ander land 6,4

Geboorteland moeder België 84,6

Ander land 9,0

Geboorteland vader België 84,1

Ander land 7,4

 5.2 Inspecteurs van politie in spé: waarom doen ze het?

Aan het begin van hun politieopleiding evalueren de aspirant-inspecteurs 29 jobken-
merken op hun belang. De rangordes worden gepresenteerd in tabel 2 (kolom ‘rangorde 
begin opleiding (T1)’). De kenmerken die verwijzen naar intrinsieke motivatie – en in 
de lijn liggen van gemeenschapsgerichte politiezorg krijgen de hoogste score: (1) een 
interessante job, (2) een job die nuttig is voor de samenleving, (3) een job waarin je 
contact hebt met andere mensen, (4) een job waarin je andere mensen kan helpen, (5) 
een job met goede doorgroeimogelijkheden. Werkzekerheid staat op de achtste plaats, 
terwijl het inkomen slechts als vierentwintigste wordt gescoord. De minst populaire 
kenmerken verwijzen naar extrinsieke motivatie of intrinsieke motivatie in de lijn van 
crime fighting: (25) een job waar de meeste mensen naar opkijken en die ze respecteren, 
(26) een job waarbij je nog veel vrije tijd hebt, (27) een job gestructureerd zoals het leger, 
(28) een job met macht en aanzien, en (29) een job met de mogelijkheid om deeltijds 
te werken.

Deze resultaten van de uiteindelijk geselecteerde aspirant-inspecteurs liggen opvallend 
sterk in de lijn met de resultaten van Maho’s (2013) kandidaat-inspecteurs die de selectie 
nog moeten passeren. Het zijn dezelfde jobkenmerken die respectievelijk hoog en 
laag scoren. Deze vergelijking moet natuurlijk voorzichtig geïnterpreteerd worden 
omdat het niet over exacte doorstroomgegevens gaat. Toch rijst de vraag in welke mate 
de motieven om bij de politie te werken doorslaggevend moeten/kunnen zijn in de 
selectieprocedure, aangezien zowel bij de kandidaten als de aspiranten eerder de (vanuit 
gemeenschapsgerichte politizorg) ‘gewenste’ motieven bovenaan de lijst prijken. Enkel 
een doorstroomonderzoek kan hierop een antwoord bieden door op individueel niveau 
trajecten bloot te leggen.

Tabel 2. Jobkenmerken bij aanvang van de opleiding en na negen maanden

Jobkenmerk Rangorde 
begin 

opleiding (T1)

Rangorde na 
9 maanden 

opleiding (T2)

Evolutie  
in de  

scores

Een interessante job 1 1 Daling***

Een job die nuttig is voor de samenleving 2 2 Daling***

Een job waarin je contact hebt met andere mensen 3 4 Daling***

Een job waarin je andere mensen kan helpen 4 3 Daling***

Goede doorgroeimogelijkheden 5 7 Daling***

Een job waarin je al je vaardigheden en kennis kan gebruiken 6 5 Daling***

Een job waarmee je een nieuwe carrière kan uitbouwen 7 11 Daling***
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Jobkenmerk Rangorde 
begin 

opleiding (T1)

Rangorde na 
9 maanden 

opleiding (T2)

Evolutie  
in de  

scores

Werkzekerheid 8 6 Daling***

Een job waarin je je gezond verstand kan gebruiken 9 8 Daling***

Een job waar je nieuwe taken en vaardigheden kan leren 10 9 Daling***

Een job waarvan je altijd heb gedroomd 11 10 Daling**

Een job waarin taken veeleisend en uitdagend zijn 12 13 Daling***

Een job die je mogelijkheden geeft tot opwinding en actie 13 14 Daling***

Een job waarin je nieuwe vrienden kan maken 15 16 Daling***

Een job waarin je resultaten kan zien van wat je doet 14 19 Daling***

Een job die je toelaat om zelfstandig te werken 16 12 Stijging***

Een job die te combineren is met een gezinsleven 17 21 Daling***

Een job met een goede pensioenregeling 18 15

Een job waarin je creatief en vernieuwend kan zijn 19 18

Een job waarin je kan deelnemen aan de besluitvorming 20 22 Daling***

Een job met flexibele uren 21 17

Een job waarnaast je tijd hebt voor andere activiteiten 22 20

Een job waarbij wat je leert niet snel veroudert 23 23

Hoog inkomen 24 24

Een job waar de meeste mensen naar opkijken en die ze 
respecteren

25 25

Een job waarbij je nog veel vrije tijd hebt 26 26 Stijging*

Een job gestructureerd zoals het leger 27 27

Een job met macht en aanzien 28 28

Een job met de mogelijkheid om deeltijds te werken 29 29 Stijging***

*:  p ≤ 0.05
**:  p ≤ 0.01
***:  p ≤ 0.001

De rangorde die in tabel 2 wordt gepresenteerd, maakt geen onderscheid naar socio-
demografisch profiel van de aspiranten. Mann-Whitney U testen tonen echter een aantal 
kleine, maar significante, verschillen in de motieven naar geslacht en opleidingsniveau. 
Concreet rapporteren vrouwen een hoger belang van onderstaande kenmerken dan 
mannen:
• een job waarin je al je vaardigheden en kennis kan gebruiken13; 
• een interessante job14; 
• een job waarin je andere mensen kan helpen15;
• een job die nuttig is voor de samenleving16;
• een job waarin je contact kan hebben met andere mensen17;
• een job met de mogelijkheid om deeltijds te werken18.

13 Z=-2,937; p=0,003; n=425
14 Z=-2,533; p=0,011; n=425
15 Z=-2,828; p= 0,005; n=424
16 Z=-2,764; p=0,006; n=424
17 Z=-2,855; p=0,004; n=425
18 Z=-4,476; p=0,000; n=411



Annelies De Schrijver, Jeroen Maesschalck, Leslie Heirbaut en Sofie De Kimpe

46 CPS 2018-4, nr. 49

Het valt op dat deze kenmerken verwijzen naar intrinsieke motieven die eerder horen 
bij een gemeenschapsgericht politiemodel. Voor de andere motieven is het verschil 
tussen mannen en vrouwen niet significant. Daarnaast tonen Mann-Whitney U testen 
ook een significant hogere score voor aspiranten zonder diploma hoger onderwijs met 
betrekking tot het kenmerk ‘een job gestructureerd zoals het leger’19. Aspiranten met 
een diploma hoger onderwijs rapporteren dan weer een significant hoger belang van 
de doorgroeimogelijkheden20. Zij zien de job als inspecteur dus als een middel tot een 
hogere rang binnen de politieorganisatie.

Op het tweede meetmoment scoren de aspiranten dezelfde jobkenmerken opnieuw naar 
hun belang op dat moment in hun carrière. Deze resultaten worden eveneens weerge-
geven in tabel 2 (kolom ‘rangorde na 9 maanden opleiding (T2)’). Het valt onmiddellijk 
op dat de rangorde grotendeels gelijk is gebleven in vergelijking met die bij aanvang 
van de opleiding: ‘een interessante job’ is nog steeds het belangrijkste kenmerk, gevolgd 
door ‘een job die nuttig is voor de samenleving’. Het derde en vierde jobkenmerk zijn 
onderling van plaats gewisseld: ‘een job waarin je andere mensen kan helpen’ staat nu 
op de derde plaats, en ‘een job waarin je contact hebt met andere mensen’ op de vierde. 
Ook onderaan de rangorde zijn de wijzigingen eerder miniem; op beide meetmomenten 
staan dezelfde vijf kenmerken onderaan. De plaats van ‘werkzekerheid’ (van de achtste 
naar de zesde plaats), en die van ‘inkomen’ (blijft op de 24ste plaats), blijven eveneens 
quasi stabiel. 

Waar er bij de aanvang van de politieopleiding (T1) nog een aantal kleine verschillen 
waren tussen mannen en vrouwen enerzijds, en aspiranten met en zonder diploma 
hoger onderwijs anderzijds, tonen Mann-Whitney U testen aan dat dit niet langer het 
geval is negen maanden later (T2). Het enige verschil dat standhoudt na afloop van de 
theoretische opleiding betreft de significant hogere score van aspiranten zonder diploma 
hoger onderwijs op ‘een job gestructureerd zoals het leger’21. Er is daarentegen een 
nieuw significant verschil ontstaan; mannen scoren hoger dan vrouwen op datzelfde 
kenmerk dat naar het leger verwijst22.

Van T1 naar T2 zijn de rangordes dan wel stabiel gebleven; de absolute scores die de 
aspiranten aan de meeste jobkenmerken gaven, zijn wel veranderd. Ook al zijn de 
veranderingen klein, Wilcoxon signed rank toetsen tonen toch een aantal significante 
evoluties. De laatste kolom in tabel 2 (‘evolutie in scores’) toont dat het meestal over een 
daling gaat. Concreet betekent dit dat de score die bij aanvang van de opleiding voor dat 
specifieke kenmerk werd gegeven, hoger ligt dan de score na de theoretische opleiding. 
Hierop zijn echter drie uitzonderingen, waarbij het gaat over een significante stijging:
• een job die je toelaat om zelfstandig te werken23; 
• een job waarbij je nog veel vrije tijd hebt24; 
• een job met de mogelijkheid om deeltijds te werken25. 

19 Z=-3,989; p=0,000; n=422
20 Z=-3;080, p=0,002; n=424
21 Z=-2,512; p=0,012; n=384
22 Z=-3,067; p=0,002; n=381
23 Z=-3.034; p=0.002; n=396
24 Z=-2.573; p=0.01; n=385
25 Z=-2.609; p=0.009; n=352
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Deze laatste twee jobkenmerken suggereren dat de work-life balance aan belang toe-
neemt. Ze worden niettemin in de rangorde toch nog steeds onderaan geplaatst. 

Algemeen kunnen we dus stellen dat de jobkenmerken die in lijn liggen met het 
gemeenschapsgerichte gedachtengoed belangrijker geacht worden door de respondenten 
dan de jobkenmerken die verwijzen naar het crime fighting politiemodel. Dan rest nog 
de laatste vraag over de eventuele evolutie doorheen de opleiding van de houding 
ten aanzien de dienstverlenende en de criminaliteitsbeheersende taak. De daling in 
gemiddelde voor de dienstverleningsschaal is minimaal (72,8 op T1 en 70,9 op T2)

26, 
maar de afhankelijke t-toets geeft toch aan dat deze evolutie significant is27. Bij de 
criminaliteitsbeheersingsschaal is er sprake van een lichte stijging. Ook daar is het 
verschil in gemiddelde niet groot, maar wel groter dan bij de dienstverlenende taak 
(48,8 op T1 en 52,5 op T2). De afhankelijke t-toets toont aan dat deze stijging significant 
is28. Het prioritaire belang van dienstverlening als een noodzakelijke aanvulling op 
criminaliteitsbeheersing stellen de aspiranten dus weliswaar niet ter discussie, maar 
het valt op dat het belang van de dienstverlenende taak licht daalt na de theoretische 
opleiding, terwijl dat van de criminaliteitsbeheersende licht stijgt.

 6. Conclusie 

Er is weinig geweten over de socio-demografische achtergrond van beginnende Belgi-
sche politieambtenaren en over hun motivatie om bij de politie te willen werken. We 
kunnen niet zomaar aannemen dat inzichten uit onderzoek in het buitenland (vooral 
Angelsaksische landen) ook zouden gelden voor België. Deze bijdrage wil een begin 
van antwoord bieden op die leemte, en heeft tot een aantal vaststellingen geleid. 

Bovenstaande analyse brengt in eerste instantie het socio-demografische profiel van 
aspirant-inspecteurs in kaart. Dit blijken voor een belangrijk deel jonge mannen zonder 
migratieachtergrond met een diploma middelbaar onderwijs te zijn – wat grotendeels 
overeenkomt met het profiel dat in de literatuur wordt geschetst voor andere landen. 
Dit biedt dus geen representatieve weergave van de bevolking. Misschien heeft dat te 
maken met verschillende startcompetenties van verschillende groepen. Misschien heeft 
dat te maken met verschillende startcompetenties van verschillende groepen. Sommigen 
veronderstellen dat dit echter ook het resultaat van een bewuste strategie kan zijn, met 
name wat het opleidingsniveau betreft. Kandidaten zonder diploma hoger onderwijs 
zouden gemakkelijker ‘kneedbaar’ zijn via de socialisatietechnieken die typisch zijn voor 
de politieomgeving (Chan et al., 2003; Demarée & De Kimpe, 2012, p. 19). 

Dit zijn natuurlijk slechts veronderstellingen. Zoals reeds aangegeven werd, is echt 
doorstroomonderzoek noodzakelijk. Het is alleen door de studie van individuele trajecten 
dat we inzicht kunnen verwerven in de selectiemechanismen en het belang dat het 
profiel en/of de startcompetenties van de kandidaten daarin spelen. 

26 Aangezien de houding ten aanzien van de dienstverlenende taak gemeten werd met 14 stellingen en de 
houding ten aanzien van de criminaliteitsbeheersende taak met 13 stellingen, werden de gemiddelden 
herschaald naar een schaal van 0 tot 100 om de vergelijkbaarheid te vergoten.

27 t:3,061, df:278, p:0,002
28 t: -4,678; df:213; p:0.000
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Een tweede conclusie houdt verband met de motieven van de aspiranten bij begin 
van de politieopleiding. De resultaten tonen aan dat zij zich hoofdzakelijk aangetrok-
ken voelen tot het politiewerk vanuit intrinsieke motieven zoals mogelijkheden tot 
contacten, leveren van een zinvolle maatschappelijke bijdrage en helpen van mensen. 
Aan de extrinsieke motieven (jobzekerheid, inkomen, flexibele uurregeling, gunstige 
pensioensregeling) wordt op dat moment minder waarde gehecht. Ook deze resultaten 
liggen in lijn met die uit de internationale literatuur. Daarbij valt bovendien een duidelijk 
genderverschil op, zowel in de internationale literatuur als in voorliggend onderzoek: 
vrouwelijke aspiranten hechten nog meer belang aan de intrinsieke motieven dan 
hun mannelijke collega’s. Als men bij de rekrutering meer het accent zou leggen op 
dit type van kenmeren van het politiewerk, dan zou dat de interesse van vrouwen om 
te kandideren mogelijk vergroten, wat de representativiteit van deze bevolkingsgroep 
in de politieorganisatie ten goede zou kunnen komen. Betrouwbare verschillen op 
basis van afkomst kunnen niet vastgesteld worden omwille van de te klein groep. 
Inzake opleidingsniveau stellen we wel verschillen vast. De aspiranten met een diploma 
hoger onderwijs lijken het inspecteursniveau meer te zien als een opstap naar een 
carrière met (veel) doorgroeimogelijkheden dan hun collega’s met enkel een diploma 
middelbaar onderwijs. Dit is een vaststelling die zeker verder onderzoek verdient: wat 
is hun uiteindelijk doel, op welke termijn willen ze de hogere graden bereiken, etc.? 
Dergelijke inzichten zouden toelaten om een meer aangepast personeelsbeleid te voeren 
en daarbij ook mogelijke frustraties te voorkomen. Het is immers belangrijk om te 
vermijden dat de hoop om door te groeien in de hiërarchie de enige vorm van ambitie 
is die men heeft – niet iedereen kan immers doorstromen naar de hogere hiërarchische 
niveaus. Ook in het basiskader, waar de meeste contacten met de burgers gebeuren, 
lijkt het wenselijk dat voldoende ambitieuze politieambtenaren blijven functioneren. 
Eén manier om dat te helpen realiseren is door te verwachten dat iedereen een diploma 
hoger onderwijs heeft, hetzij behaald vooraf aan de opleiding, hetzij behaald in de eerste 
jaren van tewerkstelling bij de politie. In verschillende landen (bv. Engeland en Wales) 
wordt dit inderdaad verwacht van de nieuwe rekruten. Het zou interessant zijn om de 
ervaringen van die landen te bestuderen. Ook hier is doorstroomonderzoek aangewezen 
om carrièredromen en -realisaties op verschillende niveaus in de organisatie in kaart 
te brengen. Idealiter wordt de eerder gesuggereerde cohorte kandidaten niet enkel 
gevolgd tot zij aspirant worden, maar worden die aspiranten vervolgens verder gevolgd 
doorheen hun loopbaan. 

In derde instantie werd gekeken naar de evolutie van het belang van de jobkenmerken 
doorheen de bestudeerde periode van negen maanden. Globaal blijkt het belang van de 
jobkenmerken licht gedaald te zijn, maar de volgorde blijft wel grotendeels dezelfde. 
De jobkenmerken die verwijzen naar intrinsieke motivatie scoren het hoogst, zowel bij 
de aanvang van de opleiding als na de theoretische opleiding. Merkwaardig is wel dat 
verschillen die bij het begin zijn vastgesteld tussen mannen en vrouwen enerzijds en 
tussen hoger en lager opgeleiden anderzijds, niet meer significant zijn op het eind van 
de onderzoeksperiode. Er lijkt dus een soort convergentie plaats te vinden, die mogelijk 
te maken heeft met de socialisatie tijdens de opleiding. Verder onderzoek dat gedetail-
leerder ingaat op die veranderende motieven aan de hand van bijvoorbeeld kwalitatief 
onderzoek zou hier interessant kunnen zijn. Dergelijk onderzoek zou meer aandacht 
kunnen hebben voor de invloed van de socialisatiemechanismen op de aspiranten, al 
dan niet bewust gehanteerd door de politieorganisatie. 
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Wat tot de slot de houding ten aanzien van respectievelijk de dienstverlenende en de 
criminaliteitsbeheersende taak van de politie betreft, hechten de aspiranten op beide 
meetmomenten duidelijk het meest belang aan dienstverlening ten aanzien van de 
burgers. Dit ligt in lijn met de eerder gemaakte vaststelling dat ze ook belang hechten 
aan de jobkenmerken ‘een job die nuttig is voor de samenleving’, ‘een job waarin je 
contacten hebt met andere mensen’ en ‘een job waarin je andere mensen kan helpen’. 
Bij aanvang van de opleiding is het contrast met de criminaliteitsbeheersingsschaal 
echter groter dan na negen maanden theoretische lopleiding: het belang van de dienst-
verlenende taak daalt licht, terwijl dat van de criminaliteitsbeheersende taak licht stijgt. 
Ook dit zou mogelijk het gevolg kunnen zijn van socialisering en dan met name van de 
informele socialisering. Het officieel curriculum wil immers juist dienstverlening en 
andere aspecten van gemeenschapsgerichte politiezorg benadrukken. Ook dit verdient 
dus verder onderzoek. 
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