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Ten geleide
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Deze rapportage presenteert de bevindingen van de evaluatie van de Virtual 

Reality (VR) Plaats Delict (PD) training. De training is door het projectteam van de 

politie, in samenwerking met hun collega’s van de districtsrecherches (DR’s) 

Amsterdam-West en Amsterdam-Oost, ontwikkeld. De training heeft tot doel om 

de taak- en vakvolwassenheid te ondersteunen en te verbeteren van tactisch 

rechercheurs. Hiermee beoogt de training indirect stress te reduceren en de 

mentale weerbaarheid te vergroten. 

In opdracht van de Eenheid Amsterdam heeft TwynstraGudde in de periode 2021-

2022, met de nadruk op het begin van 2022, een evaluatie van deze training 

uitgevoerd. Deze rapportage is opgebouwd in vijf delen. In het inleidende deel 

wordt de aanleiding, de centrale onderzoeksvragen en methodiek van de 

evaluatie toegelicht. Deel twee, drie en vier presenteren voor verschillende 

onderdelen van de onderzoeksvraag de kwantitatieve en kwalitatieve resultaten. 

In het afsluitende deel wordt op samenvattende wijze antwoord gegeven op de 

onderzoeksvragen en suggesties gegeven voor een eventuele doorontwikkeling 

van het gebruik van de training. 
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‘Er is überhaupt geen PD-
training naar mijn weten, 

dus elke trainingsvorm 
is welkom.’

Inleiding
• Aanleiding

• Onderzoeksdoel en -vragen

• Onderzoek aanpak 



Aanleiding

Om opsporingskansen optimaal te benutten beschikken rechercheurs in de ideale

situatie over de benodigde kennis, ervaring en inzicht om zelfstandig beslissingen

te nemen op een PD. Hierbij is het tevens van belang dat de rechercheur over de

juiste mentale weerbaarheid beschikt om het werken op een PD zowel tijdens als

na afloop te kunnen uitvoeren en verwerken (Sollie, 2018). Met name het

coördineren en uitvoeren van opsporingshandelingen zorgen voor mentale

belasting op een PD. Rechercheurs kunnen zich onzeker voelen over hun kennis en

vaardigheden, er kan twijfel ontstaan over te nemen beslissingen, en gebrekkige

samenwerking met collega’s en derden kan de nodige spanning veroorzaken. De

juiste hulpbronnen, zoals voldoende ervaring met plaatsen delict, kennis en

vaardigheden met betrekking tot onderzoek PD en adequate opleiding daartoe

kunnen de rechercheurs helpen.

In het projectplan van de VR PD training geven de initiatiefnemers aan dat dit

beeld werd onderschreven door een korte enquête onder rechercheurs van de DR

Amsterdam-Oost. Hieruit bleek dat werken op en rondom een PD een echt

ervaringsvak is: hoe meer ervaringsjaren, des te meer PD-ervaring en hoe

deskundiger en zelfverzekerder rechercheurs zich doorgaans voelen. Tegelijk bleek

dat behoefte bestond aan een omgeving waar rechercheurs kunnen overleggen

over en oefenen met praktijksituaties, die kan bijdragen aan de taak- en

vakvolwassenheid en mentale weerbaarheid van rechercheurs. Rechercheurs

ervaarden hiervoor te weinig mogelijkheden.

Om een leeromgeving mogelijk te maken waar rechercheurs kunnen oefenen met

praktijkcasuïstiek, heeft de Eenheid Amsterdam een interactieve VR PD training

ontwikkeld. Met deze training wordt beoogd de dialoog over adequate

handelswijzen te bevorderen en stressoren voor rechercheurs op een PD te

verminderen. De VR training biedt de rechercheurs (specifiek de Generalist

Tactische Opsporing) een duurzame leeromgeving waarmee zij (positieve)

ervaringen kunnen opdoen met (nagenoeg) levensechte PD’s. Dit is een

verbetering ten opzichte van de huidige situatie, waar rechercheurs afhankelijk zijn

van de beroepspraktijk voor het beheersen van casuïstiek en afhankelijk zijn van de

frequentie waarin de rechercheur op een PD wordt ingezet.

Om te kunnen bepalen of de VR training leidt tot de gewenste resultaten en al dan

niet voortgezet dient te worden, is TwynstraGudde gevraagd een evaluatie uit te

voeren.
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Sollie, H. (2018). ‘Ik hou het hier wel uit hoor’: Mentale weerbaarheid 

binnen de districtsrecherche. Politiewetenschap 106.

https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2018/ik-hou-het-hier-wel-uit-hoor-316/


De evaluatie diende te onderzoeken:

• wat het effect is van de interactieve trainomgeving;

• wat het effect is van de VR werkvorm;

• wat het effect is van de VR-training op de reductie van stress en mentale 

weerbaarheid.

In overleg met het projectteam is besloten de evaluatie te richten op het ervaren effect 

van de training. Betreffende het effect op de reductie van stress en mentale weerbaarheid 

is gefocust op het effect dat respondenten verwachten te ervaren naar aanleiding van de 

training. Dit betekent dat de resultaten zijn gebaseerd op wat respondenten zelf 

aangeven over de mogelijke effecten van deze training.*

Deze doelen leidden, in overleg met het VR PD training projectteam, tot de 

onderzoeksvragen weergegeven aan de rechterzijde van deze pagina. De samenhang in 

de vragen en antwoorden van respondenten maakte dat wij ervoor hebben gekozen 

subvragen 1 en 2 gezamenlijk in het volgende hoofdstuk te behandelen. 

Onderzoeksdoel en -vragen
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Subvragen

1. Is de training van meerwaarde voor 

onervaren rechercheurs?

2. Wat maakt de training van 

meerwaarde?

3. Hoe zou de training nog meer van 

waarde kunnen worden?

4. Hoe zou de training ingebed kunnen 

worden in het operationele werk van de 

(onervaren) rechercheur?

Hoofdvraag

Wat is het ervaren effect van de VR PD training op 

vakkennis en vaardigheden, het reduceren van stress 

en het vergroten van mentale weerbaarheid van 

onervaren rechercheurs**?

* Er is niet onderzocht of de genoemde effecten ook daadwerkelijk optreden in de werkpraktijk.

** Zie de volgende pagina voor de definitie van ‘onervaren rechercheurs’



Onderzoeksaanpak

TwynstraGudde was tijdens de ontwikkeling van de VR PD Training betrokken bij 

het project om mee te denken over eventuele inbedding van meetinstrumenten.

Op hoofdlijnen volgde de evaluatie drie stappen:

In stap 2, de uitvoering van de evaluatie, stond kwalitatief onderzoek door 

semigestructureerde diepte-interviews met begeleidende vragenlijsten centraal.

• Semigestructureerde interviews garandeerden dat in elk interview dezelfde 

thema’s werden behandeld (zie bijlage B) en boden tegelijkertijd ruimte om 

door te vragen op onderwerpen die respondenten aandroegen. 

• Diepte-interviews gaven in aanvulling daarop de mogelijkheid te onderzoeken 

wat (al dan niet onbewuste) aannames waren van respondenten en uit te 

vragen waarom zij bepaalde antwoorden gaven.

• Vragenlijsten (zie bijlage A) garanderen antwoorden op specifieke, concrete 

vragen m.b.t. leerdoelen.

Bij afronding van elke testdag (4 in totaal) zijn de bevindingen uit de afgenomen 

vragenlijsten en interviews op die dag besproken met het projectteam. Zodoende 

kon het projectteam alvast aan de slag met de uitkomsten van deze evaluatie bij 

het nadenken over de doorontwikkeling van de training (zie daarvoor het nawoord 

op pag. 25). 
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Respondenten

33 generalisten tactische 

opsporing die onervaren zijn dan 

wel zich onervaren voelen 

betreffende het uitvoeren van PD 

werkzaamheden, werkend bij 

verschillende districten uit de 

eenheid Amsterdam.

Enkele kanttekeningen

Op de generaliseerbaarheid van de bevindingen zijn enkele kanttekeningen van 
toepassing, voortvloeiend uit de samenstelling van de respondentenlijst. Ten eerste is de 

(gevoelde) onervarenheid van respondenten door hun leidinggevenden vastgesteld. Het is 
daarmee mogelijk dat een respondent zich niet in deze typering herkent. Ten tweede 
bleek op de dagen dat de interviews dat niet alle vooraf geselecteerde respondenten 
beschikbaar waren, bijvoorbeeld omdat ze de nacht ervoor tijdens piketdienst waren 

opgeroepen. In overleg met de opdrachtgever is besloten andere respondenten deel te 
laten nemen aan de pilot, om zo in ieder geval van meerdere respondenten hun ervaring 

met en perspectief op de training te kunnen horen. Het beperkte aantal spontaan 
beschikbare rechercheurs maakte dat ook meer ervaren medewerkers hebben 

deelgenomen aan de training. Dit gegeven is expliciet meegenomen in de analyse, door te 
onderzoeken of deze respondenten voor uitzonderingen in de antwoorden op de 

vragenlijst dan wel interviewvragen gaven. 
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‘Je kan hier alles in een 
veilige, rustige 

omgeving leren.’

Over de ervaren meerwaarde van de training
• Aanvulling op hetgeen eerder is geleerd

• Toegankelijk

• Bijdrage aan ontwikkeling van kennis en vaardigheden

• Verwachte bijdrage aan stressreductie en mentale 

weerbaarheid
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Overwegend positief beeld
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In lijn met de onderzoeksvragen is respondenten eerst gevraagd of

respondenten de training van meerwaarde vonden voor onervaren

rechercheurs. Hierop reageren zij (zeer) positief. Dit blijkt tevens uit

antwoorden op de vragenlijst (zie onderstaande grafiek).

De redenen waarom respondenten de training van meerwaarde vonden

kunnen in vier categorieën worden onderverdeeld. Deze categorieën worden

op de volgende pagina’s separaat toegelicht.
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Deze training gaat me helpen in het uitvoeren van mijn werkzaamheden op plaatsen…

Deze training helpt mij in het verbeteren van mijn vakkennis en vaardigheden.

Ik zou deze training aanbevelen aan collega’s.

mee oneens neutraal mee eens zeer mee eens in aantal respondenten

‘Ik vind het heel erg goed. 

Je krijgt een duidelijk beeld 

van de casus die er is, je ziet 

het daadwerkelijk voor je, 

veel beter dan vanaf een 

papiertje. Je kan rustig je 

werk doen, en daarna zie je 

wat je wel of niet voldoende 

hebt gedaan. Je krijgt goede 

feedback.’ (8*)

* Het cijfer na een quote duidt het respondent nummer.

De training is toegankelijk

De training draagt bij aan 

ontwikkeling van kennis 

en vaardigheden

De training is een 

aanvulling op bestaande 

opleidingsmogelijkheden 

De training draagt naar 

verwachting bij aan 

stressreductie en mentale 

weerbaarheid

Van de 33 respondenten waren twee respondenten minder positief

(rode scores in grafiek). Bij één respondent kwam dit voort uit

moeite met en daardoor irritatie over het gebruik van de VR bril en

controllers, waardoor de respondent minder goed kon focussen op

de training. Een andere respondent vond de training van

meerwaarde voor onervaren collega’s, maar niet voor zichzelf.



De training is een aanvulling op bestaande leermogelijkheden
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Meerdere respondenten geven aan dat de VR PD training in

feite de eerste echte vorm van PD training voor hen was. Een

deel van PD-werkzaamheden, met name PD-management en

scenario-denken, komt volgens een aantal respondenten op

de Politieacademie ook aan bod.

De werkervaring van respondenten voorafgaand aan hun

functie bij de DR is divers. De meerderheid van de

respondenten heeft een achtergrond in een basisteam of is

als zij-instromer bij de politie begonnen. Een deel van de

respondenten is bezig met de recherchekundige opleiding of

heeft deze recentelijk afgerond. Een aantal heeft de module

‘kerntaken opsporing’ gevolgd. Allen geven aan geen training

te hebben gevolgd die qua inhoud vergelijkbaar is met de VR

PD training.

Het uitvoeren van PD-werkzaamheden leerden zij ‘on the job’

uit te voeren, door mee te lopen met een meer ervaren

collega. Respondenten merken hierbij op dat de wijze waarop

deze werkzaamheden worden uitgevoerd verschillen per

collega. Volgens hen wordt van ‘nieuwkomers’ verwacht dat

eenieder van meerdere collega’s leert en zijn/haar eigen weg

daarin vindt. Meerdere respondenten geven aan dat in hun

beleving er niet altijd voldoende tijd is om nieuwe collega’s

goed in te werken. Dit maakt dat zij deze training een

belangrijke, zo niet noodzakelijke, aanvulling vinden.

3
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De training is een aanvulling 

op wat ik eerder heb geleerd.

mee oneens

neutraal

mee eens

zeer mee eens

in aantal 

respondenten

‘Op de academie (…) werd geleerd over het tactische 

gedeelte, het PD-management. Niet over op een PD je 

werk doen. Daar hebben we weinig kaas van gegeten. Dat 

heb ik echt in de praktijk geleerd.’ (32)

‘Op dit moment als je in dienst en 

aangenomen wordt bij de recherche, dan is 

het learning on the job. Je gaat met een 

ervaringsdeskundige mee en dan krijg je 

handreikingen voor hoe je moet werken op de 

PD. Daarom is deze training echt van 

meerwaarde. Omdat je hier alles in een 

veilige, rustige omgeving kan leren.’ (2)

‘Ik vind het zeker een aanvulling. 

Tot een maand geleden was ik nog nooit op 

deze manier [als tactisch rechercheur] op een 

PD gekomen. (…) Dus toen ik bij mijn eerste 

PD kwam, wist ik echt niet wat er moest 

gebeuren. Deze training had ik graag al 

vooraf gedaan voordat ik bij de DR 

kwam. Want het is echt zoals in de training, 

hoe het in het echt gaat.’ (13)
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De training wordt ervaren als een manier om rechercheurs snel en

effectief voor te bereiden op hun werk op PD’s. Volgens respondenten is

de training realistisch, fijn, en is het een groot voordeel dat wachtlijsten

voor deze training niet lang hoeven te zijn.

Als voorbeelden van wat de training realistisch maakt, benoemen

respondenten onder andere:

• de geluiden van portofoons op de achtergrond

• het kleed dat wat opgerold ligt

• de computeromgeving aan het begin van de training

• de opbouw:

➢ waarbij men bij de computer begint

➢ vervolgens op locatie de collega’s in uniform spreekt

➢ en daarna het huis binnengaat

Respondenten plaatsen ook een kanttekening bij het ‘computerachtige’

gevoel van een aantal onderdelen. Hierbij benoemen ze met name

technische aspecten, bijvoorbeeld het gebruik van controllers om in de

virtuele ruimte rond te lopen. Deze aspecten worden in hoofdstuk twee

van dit rapport verder toegelicht.

Een reden waarom de training als prettig wordt ervaren is de innovatieve

insteek van het gebruik van VR met trainingsdoeleinden. Respondenten

waarderen dat de politie op deze manier meegaat met huidige

technologische ontwikkelingen. Ook wordt de training door de

meerderheid van de respondenten als gebruiksvriendelijk ervaren. Wel

varieert de mate waarin respondenten moeten wennen aan het gebruik

van de controllers. Sommigen pakken het gelijk op (al dan niet omdat ze

elders al ervaring met de controllers hadden opgedaan), anderen

hebben er in het begin even wat moeite mee.

Ten slotte is de VR PD training volgens de respondenten toegankelijk

door het weinige aantal middelen dat ervoor nodig is. Met andere

woorden, het periodiek organiseren van een dergelijke training is naar

verwachting vrij eenvoudig te realiseren. Men heeft enkel de apparatuur

(een VR bril en controllers), de software en enige begeleiding nodig.

Verder is het mogelijk om in vrijwel elke ruimte de training te kunnen

laten plaatsvinden.

De training is toegankelijk
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‘Het erdoor heen lopen, je 

doet het zelf, dat gevoel 

krijg je ook wel, je zit in 

de situatie. Je maakt er 

echt deel vanuit in plaats 

dat je toeschouwer bent, 

je mag ook echt dingen 

doen, je bent onderdeel 

van de PD.’ (10)

‘Hiermee gaat de politie 

eindelijk met de tijd mee. (…) Dit 

maakt het leuk, het maakt dat 

het blijft hangen, want je wordt 

erin meegenomen.’ (1) 

‘De controllers zaten niet in de 

weg om te leren. Het is enorm 

gebruiksvriendelijk, want het 

wordt goed uitgelegd.’ (8)
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De training draagt actief bij aan ontwikkeling van kennis en vaardigheden
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Het positieve beeld ten aanzien van de training komt volgens respondenten met

name doordat de training actief bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis en

vaardigheden.

De meeste respondenten zijn positief over de bijdrage van de training aan hun

kennis en vaardigheden. Dit onderdeel is uitgevraagd aan de hand van de

leerdoelen van de training (zie onderstaande tabel). Onderdelen die

respondenten veelal positief benoemen zijn:

• het oefenen met hypothese- en scenariodenken,

• de reflectie achteraf met de senior,

• het leren om breed te kijken en open gedachten te houden,

• het leren categoriseren,

• het dertig seconden stilstaan in de deuropening alvorens de PD te betreden,

• het leren herkennen van tactische aanwijzingen, en

• het behouden van focus (in tegenstelling tot op de automatische piloot PD-

werkzaamheden uit te voeren).

Verder waarderen respondenten dat in de training fouten gemaakt mogen

worden. Dit zien zij als een groot verschil met daadwerkelijke PD’s, waar het

maken van fouten grote gevolgen kan hebben (zoals het vernietigen van bewijs).

Het maken van fouten en deze achteraf rustig te kunnen doorlopen aan de hand

van de reflectie met de senior draagt volgens de respondenten actief bij aan hun

ontwikkeling.

Hoewel het algemene beeld onder de respondenten is dat de training actief

bijdraagt aan de ontwikkeling van kennis en vaardigheden, zijn er ook een aantal

respondenten die aangeven dat de training enkel een opfrisser was van

bestaande kennis. Een van de verklaringen hiervoor is dat deze respondenten al

de nodige ervaring hadden met PD-onderzoek.

In hoeverre heeft de training geholpen in het behalen van de leerdoelen: Gemiddelde score* Modus* Mediaan*

verkrijgen van een algemene indruk van de plaats delict op een gestructureerde manier 7.6 8 8

weten welke tactische informatie nuttig kan zijn voor het uitvoeren van tactisch onderzoek 7.8 8 8

zoeken naar en herkennen van tactische aanwijzingen 7.5 8 8

bewust worden van het belang van het toepassen van hypothese en scenario denken 7.9 8 8

bedenken hoe een tactische aanwijzing bij één of meerdere hypotheses past 7.8 8 8

maken van een voorstelling van de verschillende hypotheses en deze vergelijken met de tactische aanwijzingen/sporen 7.8 8 8
*van scores op een schaal van 0 tot 10 gegeven door respondent als antwoord op de vragen.

De modus geeft de waarde die het vaakst voorkomt weer. 

De mediaan duidt de waarde die precies in het midden ligt, op een schaalverdeling van laag (0) naar hoog (10).

‘Voor een rechercheur is dit gewoon goed 

om te doen, omdat je kan oefenen zonder 

dat je iets kapot kan maken. Van de 

feedback leer je.’ (29)
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De training draagt naar verwachting bij aan stressreductie en 
mentale weerbaarheid
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Respondenten geven aan dat de training fungeert als een

goed leermiddel dat voorziet in de behoefte van extra

oefening met het werken op een PD. De training bereidt

rechercheurs voor op wat hen (eventueel) staat te

wachten bij de uitvoering van hun werkzaamheden op

een PD. De mogelijkheid om rustig en zonder druk tijdens

deze training een PD ‘af te handelen’, zal volgens een

aanzienlijk deel van de respondenten ervoor zorgen dat

minder stress wordt ervaren op een daadwerkelijke PD.

Men verwacht dat de training kan voorzien in een impuls

aan zelfvertrouwen bij onervaren rechercheurs. De breed

gedragen opvatting is dan ook dat de rechercheurs na

het doorlopen van de VR PD training zelfverzekerder op

een daadwerkelijke PD hun werkzaamheden kunnen

uitvoeren – met andere woorden, men komt beter

beslagen ten ijs. Dit sluit aan bij eerder onderzoek van

Sollie (2018) waaruit blijkt dat het vergroten van

zelfvertrouwen een positief effect heeft op mentale

weerbaarheid. Dit is goed terug te zien in de respons op

dit onderzoek.

Tegelijkertijd plaatsen respondenten kanttekeningen bij

het verwachtte effect. Ze geven aan het potentiële effect

ten behoeve van stressreductie en mentale weerbaarheid

te zien, maar niet te kunnen zeggen of dit effect in

werkelijkheid zal worden ervaren. De argumentatie die zij

hiervoor geven is tweeledig.

Allereerst geven respondenten aan dat er een wezenlijk

verschil is tussen de manier waarop men een PD ervaart

in een VR ervaring en in de realiteit. Hoewel de VR

training volgens respondenten voor een groot gedeelte

een PD goed nabootst, zijn er andere onderdelen die niet

nagebootst zijn (of kunnen worden). Hierbij benoemen zij

met name het zien en ruiken van een overleden persoon,

het feit dat het bij daadwerkelijke PD’s om echte mensen

gaat, dat in het echt fouten (grote) gevolgen kunnen

hebben, en de door sommige respondenten ervaren

personele drukte (en daardoor gebrek aan overzicht of

overprikkeling) op een PD.

Daarnaast benadrukken een aantal respondenten dat het

simpelweg niet mogelijk is om op voorhand iets te

kunnen zeggen over het effect van de training. Dat

moeten ze eerst ervaren. Daarbij wordt aangegeven dat

of deze positieve effecten daadwerkelijk optreden sterk

persoons- en zaaksafhankelijk is.

‘Dat helpt voor 
zelfvertrouwen en weten 

wat je moet doen. En stress 
verminderen, misschien als iemand te 
veel stress heeft op een PD, dat als je 
het kan inscannen, je het later terug 
kan zien. Je hebt niet te maken met 

de geur van het lijk en de 
woning waar je in staat.’ (32)

‘Het kan je vertrouwen geven als je naar 
een echte PD gaat, maar ik weet niet of 
dat effect komt. Met VR-training kun je 

niet falen, dat kan in het echt wel. Ik weet 
niet of dit me mentaal sterker maakt, dat 

niet. Eén keer is dan veel te weinig, in 
ieder geval voor mij. Maar dat komt 

omdat ik al ervaring heb op PD’s. En dat 
zal van de persoon afhangen denk ik, hoe 

gestrest je bent op zo’n PD.’ (17)

Sollie, H. (2018). ‘Ik hou het hier wel uit hoor’: Mentale weerbaarheid 

binnen de districtsrecherche. Politiewetenschap 106.

‘Ik weet het niet. Er zit geen gevoel bij. Als je echt naar 
iemand gaat die dood op de grond ligt, dan komt er een 
ander gevoel bij kijken. De confrontatie met menselijke 

leed. Je kan wel structuur aanbrengen van stappen die je 
moet nemen als je daar bent. Dat kan wel helpen om je 
meer rust te geven. Dat het meer automatisch wordt, de 
processtappen. Als je vaker traint, zal dat minder stress 

geven. Dat je alle stappen al duidelijk hebt.’ (14)

https://www.politieenwetenschap.nl/publicatie/politiewetenschap/2018/ik-hou-het-hier-wel-uit-hoor-316/


‘Ik mis de bevindingen van 
de schouwarts en de FO’

Manieren om de training van nog meer waarde te maken
• Inhoudelijke aspecten

• Technische aspecten

• Omgevingsaspecten



Waar is ruimte voor verbetering?

De subvraag ‘hoe zou de training nog meer van waarde

kunnen worden?’ biedt meer zicht op welke aspecten van

de VR PD training volgens respondenten voor

verbetering vatbaar zijn of mogelijkheden bieden voor

een grotere leeropbrengst. Op basis van de interviews

kunnen de suggesties voor verbetering van de training in

drie categorieën worden geplaatst: inhoudelijke,

technische en omgevingsaspecten.

De inhoudelijke aspecten hebben betrekking op de

structuur en opbouw van de training, hier ligt de focus

op het verbeteren van de manier waarop kennis en

vaardigheden worden getraind. De categorie technische

aspecten is gewijd aan de digitale basis van de training.

Omgevingsaspecten verwijzen naar onderdelen van de

omgeving van de PD in de training.

Deze drie categorieën worden op de volgende pagina’s

afzonderlijk toegelicht.
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Inhoudelijke aspecten

Technische aspecten

Omgevingsaspecten

‘Ik zou dit zeker laten uitbreiden naar alle 

afdelingen, niet alleen voor de DR. Je kunt er alle 

kanten mee op om elkaar scherp te houden. Breng 

dit standaard in. Hoe mooi zou het zijn als je een PD 

op een bord kan projecteren en iedereen er dan naar 

kan kijken. Dat lijkt me super gaaf.’ (32)



Inhoudelijke aspecten
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‘Juridische kennis zou je kunnen 

toevoegen, bijvoorbeeld strafvorderlijke 

artikelen: je bent nu een woning binnen 

gegaan, op basis waarvan? Je hebt een 

voorwerp in beslag genomen, mag dat? 

Daarin miste ik begeleiding in de VR-

training.’ (33)

‘Je doet zo’n schouw over het 

algemeen samen met schouwarts en 

FO, die vertellen belangrijke details, 

die mis ik. Het lichaam vergeet je, wij 

zijn op zoek naar tactische 

aanwijzingen, wat is hier nou 

gebeurd. Als er een schouwarts bij is 

en die ziet een klap op het hoofd, 

dan ga je al heel anders kijken.’ (39)

Welke aandachtspunten worden meegegeven?

De training is momenteel zodanig ingericht dat rechercheurs niet

hoeven aan te geven op basis van welke juridische grondslag zij

bepaalde keuzes maken, terwijl deze verantwoording in de

praktijk cruciaal is. Een deel van de respondenten gaf aan dat ze

deze juridische insteek missen bij de VR PD training. Tegelijk

vinden andere respondenten het gebrek aan dergelijke juridische

vragen juist goed, omdat zij zich willen focussen op het trainen

van het herkennen en gebruik maken van tactische aanwijzingen

(juridische vragen leiden dan af). Deze bevoegdheden kunnen

volgens hen eenvoudig voorafgaand of na afloop van het

betreden van de VR-omgeving uitgevraagd worden.

Daarnaast zijn de Forensische Opsporing (FO) en schouwarts

onmisbaar op PD’s, en daarmee volgens de respondenten ook bij

deze training. De bevindingen van de FO en schouwarts geven

richting en brengen scherpte en focus in werkzaamheden van een

tactisch rechercheur op een PD. Momenteel geeft de training in

het begin aan dat FO en de schouwarts ter plaatse zijn geweest,

maar ontvangt de deelnemer geen verdere informatie. Dit kwam

volgens respondenten niet overeen met de aanwezigheid van het

lichaam van het slachtoffer en meerdere objecten die normaliter

door FO als mogelijk bewijs in beslag zouden zijn genomen.

Respondenten geven verder aan dat in de huidige vorm van de

VR PD training weinig ruimte is voor eigen inbreng en creativiteit.

Dit betreft vooral de beperkte manier van interactie met de senior

of andere (VR) collega’s in de digitale omgeving. Respondenten

uiten de behoefte tussendoor te kunnen sparren over concrete

aanwijzingen op het moment dat zij deze opmerken, bijvoorbeeld

over berichten op de telefoon of mogelijke redenen voor de

aanwezigheid van het paar vrouwenschoenen.

Hoe kan dit worden verbeterd?

Over het opnemen van juridische vragen verschillen de meningen

en suggesties van respondenten. Waar sommige respondenten

aanraden dit uit de training te laten, en voor- of achteraf uit te

vragen, suggereren anderen het juist te verwerken, bijvoorbeeld in

de vorm van een pop-up met juridische vragen.

Voorts raadt de meerderheid van de respondenten aan in ieder

geval bevindingen van de FO en schouwarts op te nemen in de

training, zodat men iets meer informatie over het slachtoffer

heeft. Hierbij wordt onder andere gedacht aan informatie over

eventuele verwondingen van het slachtoffer. Een andere optie die

wordt aangedragen is om de FO en schouwarts op de PD

aanwezig te laten zijn.*

Ten slotte lijkt een aantal respondenten de aanwezigheid van een

collega in de digitale wereld om mee te sparren een goede

manier om de creativiteit en eigen inbreng een impuls te geven.

Dit kan voor andere perspectieven zorgen tijdens de training,

waarvan de rechercheur ter plaatse kan leren. Deze interactie kan

vormgegeven worden in een uitgebreide, meer interactieve vorm

van de senior.*

*Op basis van de tussentijdse gesprekken heeft 

het projectteam van de politie hierop al actie 

ondernomen. Zie hiervoor het nawoord.
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Technische aspecten

Welke aandachtspunten worden meegegeven?

Voor een aanzienlijk deel van de respondenten is de training hun eerste ervaring met

VR. De meeste respondenten konden er al snel mee overweg. Anderen hadden enige

tijd nodig om aan VR te wennen en zodoende het volledige potentieel van deze

innovatieve manier van trainen te benutten. Voor een beperkt aantal respondenten

was het lastig om de controllers goed te gebruiken, wat voor vreemde en

onrealistische situaties kon zorgen. Zo zweefden deelnemers soms plots buiten het

huis van het slachtoffer, omdat zij per ongeluk de verkeerde plek hadden aangeklikt

om naartoe te lopen (deels kwam dat ook door zogenoemde ‘bugs’ in het ontwerp).

Ook was voor enkele respondenten het beeld niet altijd even scherp, waardoor

bepaalde aanwijzingen moeilijk te zien waren.

Daarnaast vindt een aantal respondenten een deel van de aanwijzingen in de VR PD

training nogal opvallen. Dit staat volgens hen haaks op de realiteit op een PD, waar

je goed moet zoeken om aanwijzingen te vinden.

Hoe kan dit worden verbeterd?

De training kan volgens respondenten van meer waarde worden als rechercheurs die

meer moeite ervaren met de controllers voorafgaand aan de daadwerkelijke training

kunnen oefenen met de VR omgeving. Daarnaast denken respondenten dat de

manier waarop men manoeuvreert in de VR omgeving intuïtiever kan. Het zou

technisch gezien bijvoorbeeld niet mogelijk moeten zijn om midden in een tafel te

staan.* Ten slotte kan de scherpte van het beeld mogelijk worden opgelost door

tussendoor opnieuw naar de instellingen van de VR bril te kijken.

Daarnaast suggereren een aantal respondenten sterk opvallende aanwijzingen uit de

training te halen, dan wel ze op een andere manier erin te verwerken. De

rechercheurs hebben de behoefte om meer te speuren en te zoeken naar

aanwijzingen.

‘Het is in principe een hele duidelijke 

casus. Je loopt er gewoon doorheen. 

Het beeld mag scherper en met z’n 

tweetjes op de PD werken. Verder heb 

ik geen aanvullingen.’ (16)

‘De aanwijzingen 

sprongen er echt uit. Je 

kon er niet overheen 

kijken. Terwijl in het echt 

moet je vaak zoeken.’ (32)

‘De controllers leiden af. De plaats waar je 

staat; voor je het weet sta je middenin de 

tafel. En dan ben je aan het klooien. Dat is 

wel lastig. Het gekke is, je staat stil. Je 

moet een controller gebruiken om ernaar 

toe te lopen en je draait een rondje om je 

as. Dat vind ik niet prettig werken.’ (6)

*Op basis van de tussentijdse gesprekken 

heeft het projectteam van de politie hierop al 

actie ondernomen. Zie hiervoor het nawoord.
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Welke aandachtspunten worden meegegeven?

De training is momenteel vooral gefocust op het

individu, de rechercheur is alleen samen met de

senior op de PD. Dit maakt dat de rechercheur

ongestoord zich op zijn/haar werkzaamheden kan

richten. Respondenten geven echter aan dat het in

de praktijk er vaak anders aan toe gaat. Daar is het

werk op een PD doorgaans minder overzichtelijk en

gestructureerd. Dit komt volgens respondenten met

name doordat in de praktijk meerdere partijen

aanwezig zijn, die allemaal wat van elkaar, maar

vooral ook van de tactisch rechercheur willen.

Daarnaast geven een aantal respondenten aan dat

de informatie die tijdens de training over de PD werd

gegeven beter kon. Zo missen zij bijvoorbeeld het

kunnen bekijken van de locatie van de PD op een

digitale kaart en de aanwezigheid van

persoonsgegevens van het slachtoffer. Overigens

kwamen de persoonsgegevens wel tijdens de

training aan bod; respondenten geven zelf al aan dat

ze mogelijk bepaalde informatie vergaten tijdens de

training, omdat er veel informatie en indrukken op

hun af kwam.

Hoe kan dit worden verbeterd?

Om een PD nog realistischer na te bootsen, is het

volgens respondenten van toegevoegde waarde om

andere collega’s te betrekken in de training. Er is dus

behoefte aan meer interactie, de rechercheur in

kwestie moet afgeleid en gestoord worden (door

collega’s, al dan niet in VR vorm) tijdens de

werkzaamheden om het zo realistisch mogelijk te

maken.

Betreffende de informatievoorziening tijdens de

training geeft een aantal respondenten aan dat het

waardevol zou zijn om naar specifieke extra

informatie over de PD te kunnen vragen tijdens de

training, bijvoorbeeld aan een collega. Een duidelijke

aanbeveling hoe respondenten dit concreet terug

willen zien in de training is niet geuit.

Omgevingsaspecten

‘De setting was heel goed. 

Iedereen stond netjes voor de 

deur. Alles kreeg je op een 

presenteerblaadje. In het echt 

heb je dat minder.’ (32)



‘Je wordt weer getriggerd 
om anders te kijken.’

Mogelijkheden voor inbedding in het werk van de rechercheur
• Suggesties voor inbedding in het werk 

• Suggesties voor uitbreiding



Een substantieel deel van de respondenten denkt dat de training het beste kan worden ingebed in 

bestaande structuren. Daarvoor zijn drie opties aangedragen:

1. Inbedding in de opleiding op de Politieacademie

2. Als onderdeel van de introductieweek voor nieuwe rechercheurs bij de DR

3. Als onderdeel van (het oefenen voor) de jaarlijkse profcheck

Respondenten zien dit als logische opties voor de VR PD training in de huidige vorm. Inbedding in 

de opleiding op de Politieacademie dan wel in de introductieweek voor nieuwe rechercheurs bij de 

DR is volgens hen logisch omdat de VR PD training, net als de Politieacademie en introductieweek, 

gericht is op onervaren collega’s, Inbedding als onderdeel van (het oefenen voor) de jaarlijkse 

profcheck ligt volgens respondenten in lijn met het regelmatig toetsen van de uniformiteit van de 

werkwijze. Bij deze laatste optie kunnen ook collega’s die al langere tijd rechercheur zijn, maar niet 

vaak op een PD komen, hun kennis en vaardigheden up to date houden.

Een kleiner deel van de respondenten denkt primair aan inbedding van de training in het werk als 

losstaande training. Verschillende manieren om dit vorm te geven kwamen voorbij. 

Een van de respondenten dacht aan iemand die periodiek, bijvoorbeeld eens per drie of zes 

maanden, langskomt op de verschillende bureaus met de VR bril en de training begeleidt. Een 

ander dacht aan een ruimte speciaal voor de VR PD training, waar rechercheurs de training onder 

begeleiding kunnen volgen. Ook werd het aanbieden van een twee- of driedaagse training 

rondom de VR PD training gesuggereerd. Ten slotte stellen respondenten voor de VR PD training 

in een groep met leerbegeleider te doen, waarbij iedereen afzonderlijk maar tegelijkertijd de VR 

PD training volgt en deze gezamenlijk wordt voor- en nabesproken. 

Respondenten dragen verschillende ideeën aan voor het inbedden van de training in

hun werkomgeving. Deze ideeën zijn in twee categorieën onder te brengen: (1)

inbedding in bestaande structuren, en (2) uitvoeren als losstaande training.

Verreweg de meeste respondenten denken dat het enkel ter beschikking stellen van

de middelen voor de VR PD training, zonder verdere inbedding of begeleiding, niet

goed gaat werken. Zij verwachten dat collega’s er uit zichzelf geen tijd voor gaan

vrijmaken en/of denken dat de techniek enige inleiding behoeft. Sturing op én

begeleiding bij het gebruikmaken van de training zien respondenten daarmee als

aandachtspunten bij het inbedden van de training.

Andere aandachtspunten die zij meegeven zijn het belang dat het technisch goed

blijft werken (‘anders haken collega’s snel af’) en dat iemand verantwoordelijk is voor

het behoud en de opslag van de apparatuur.

Inbedding van de training in het werk

20

‘Daarna met z’n allen 
evalueren. Of met z’n allen 

brainstormen. (…) Ik weet zeker 
dat je als je met z’n zessen aan 

tafel gaat zitten dat we allemaal 
een heel andere visie hebben. En 

dat is denk ik heel mooi om 
terug te zien.’ (23)



• © TwynstraGudde21

Suggesties van respondenten voor uitbreiding van de training

Naast het trainen van PD-vaardigheden stellen respondenten 

voor om ook andere werkzaamheden, ook van andere teams, 

zoals de handhaving, met behulp van VR te trainen. 

Voorbeelden die zij noemen zijn het oefenen van de 

ambtsinstructie geweld, schieten, aanhouden van subjecten en 

verhoren. 

In lijn met de behoefte aan meer interactie in de training, lijkt 

het respondenten goed om samen met collega’s een casus te 

kunnen volgen, waarbij ze met de collega’s kunnen 

samenwerken. Hierbij werd gedacht aan het overdragen van 

werkzaamheden, en zelfs aan het reageren op crisissituaties.

VR 

training

Respondenten denken hierbij aan verschillende typen PD’s, 

zoals een overval, een steekpartij en iemand die vermoedelijk 

uit een gebouw is gesprongen. 

Ook komt een respondent met het idee om, zo snel mogelijk 

nadat een plaats tot PD is verklaard, deze PD te digitaliseren, 

zodat je – na de PD in het echt bezocht te hebben – er 

wederom ‘op kan staan’ en daarmee mogelijk tot ‘nieuwe 

inzichten’ kan komen (2).

Het lijkt respondenten van toegevoegde waarde als de training 

op verschillende moeilijkheidsgraden kan worden ingesteld. Dit 

kan zowel in samenhang met een ander type casus, zoals 

hierboven beschreven, als door bestaande oefeningen 

moeilijker te maken. Hierbij wordt gedacht aan het complexer 

maken van het vinden van aanwijzingen of van de 

omstandigheden op de PD (bijvoorbeeld door collega’s toe te 

voegen die om aandacht van de tactisch rechercheur vragen).

‘Het zou heel leerzaam zijn als er diverse casussen zijn. 

Nu doe je het één keer. Maar het is best interessant als je 

over drie maanden weer een andere casus kan doen. Je 

wordt weer getriggerd om anders te kijken. En dan kun je 

gelijk checken of de dingen die je nu geleerd hebt, zijn 

blijven hangen.’ (3) 

‘Als ik terug denk aan de 

Politieacademie, kan je heel veel 

van de lessen in VR doen. (…) 

Behalve dingen waar je fysiek 

aan de bak moet.’ (15)

‘Misschien ook in samenhang met 

andere afdelingen dit doen. Dat je een 

casus met meerdere collega’s doet en dat 

je dingen overdraagt, dat je opeens moet 

overschakelen naar een IBT casus, of 

iemand die binnenkomt met een 

vuurwapen.’ (33)

Naast opties voor inbedding van de training in de huidige vorm, komen respondenten ook met 

suggesties voor uitbreiding van de training. Deze zijn in vier typen suggesties te categoriseren.



‘Breng dit standaard in.’

Conclusies, aanbevelingen en nawoord
• Wat is het ervaren effect van de VR PD training

• Wat is goed

• Wat kan beter

• Wat is reeds opgepakt
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Dit rapport presenteert de bevindingen van het onderzoek naar ‘het ervaren effect van

de VR PD training op vakkennis en vaardigheden, het reduceren van stress en vergroten

van weerbaarheid van onervaren rechercheurs’. Dit onderwerp is met vier deelvragen

onderzocht. De belangrijkste bevindingen per deelvraag worden hieronder kort

uiteengezet.

De eerste twee deelvragen gaan over óf de VR PD training van meerwaarde is voor

onervaren rechercheurs, en zo ja: wat maakt dat de respondenten de training van

meerwaarde vinden. Hierover waren de respondenten vrijwel volledig eensgezind. In

het algemeen werd er (zeer) positief over de VR PD training gesproken. Dit is goed

terug te zien in de antwoorden die de respondenten hebben gegeven op de

vragenlijst, zo beveelt 31 van de 33 respondenten de training aan collega’s aan. De

redenen voor deze uiterst positieve beoordeling is in vier categorieën in te delen:

• De training is een aanvulling op bestaande opleidingsmogelijkheden;

• De training is toegankelijk;

• De training draagt bij aan ontwikkeling van kennis en vaardigheden; en

• De training draagt naar verwachting bij aan de reductie van stress en verhoging van

mentale weerbaarheid.

Om de training nog realistischer te maken, hebben respondenten desgevraagd

uiteenlopende verbetersuggesties gedaan. Deze hebben betrekking op drie aspecten:

• Inhoudelijke aspecten: behoeften die zijn geuit omvatten oefeningen betreffende

juridische aspecten, bevindingen van de FO en schouwarts en meer mogelijkheid

tot interactie;

• Technische aspecten: hierbij kwam moeite met het gebruik van de controllers en de

manier van manoeuvreren naar voren, alsook het perspectief dat sommige

aanwijzingen te opzichtig waren;

• Omgevingsaspecten: dit punt heeft voornamelijk betrekking op de behoefte aan

meer interactie met collega’s tijdens de training (‘veel verschillende partijen die je

aandacht vragen’) en een bredere informatievoorziening tijdens de training.

Overkoepelend gezien zijn respondenten zeer te spreken over de huidige vorm van de

training. Daarnaast zien zij veel mogelijkheden voor het verder uitbouwen en

ontwikkelen van de VR PD training. In het kader van de vierde deelvraag zijn

respondenten gevraagd hoe de training toe te passen in hun werkomgeving. De

verschillende ideeën die zijn aangedragen, zijn in twee categorieën in te delen:

inbedding in bestaande structuren en uitvoering als losstaande training. Hierbij werden

sturing op en begeleiding van de training als belangrijk aandachtspunt genoemd.

Vanuit hun enthousiasme geven respondenten aan dat naast training van PD-

vaardigheden, de VR-omgeving ook mogelijkheden biedt voor andere vormen

training. Het is volgens hen een leerinstrument met veel potentie binnen de politie.

Conclusie 



24

In deze rapportage is beschreven hoe respondenten

de VR PD training hebben ervaren en welke

mogelijkheden zij zien om deze training te

optimaliseren en in te zetten in hun organisatie. Dit

heeft waardevolle inzichten opgeleverd over hoe de

doelgroep denkt over de waarde van deze training en

hoe deze verzilverd kan worden.

Op basis van deze bevindingen bevelen wij aan om de

training na de pilotfase voort te zetten en structureel in

te bedden binnen de organisatie. Daartoe zijn

uiteenlopende suggesties gedaan die het verkennen

waard zijn. Hoe dit vormgegeven kan worden, is

immers afhankelijk van de (financiële en capacitaire)

mogelijkheden, context en specifieke wensen van

verschillende stakeholders. Ons inziens is een

combinatie van inbedding nastrevenswaardig: dus in

leeromgevingen op de Politieacademie en in de

Eenheid.

Volgens ons zijn door respondenten interessante

suggesties gedaan om de leeropbrengst en -

mogelijkheden van de training te vergroten. Ook die

zijn het verkennen waard. Ons inziens springen er twee

aspecten uit die op korte termijn gerealiseerd zouden

kunnen worden en die relatief weinig investering

vergen:

1. De training in groepsverband uitvoeren met een

voor- en nabespreking.* De deelnemers volgen de

huidige training, maar door vooraf de theorie en

juridische aspecten te bespreken met een

leerbegeleider, en na afloop de opgedane ervaringen

in de VR-omgeving, kan de leeropbrengst over het

werken op de PD vergroot worden.

2. Daarnaast brengen wij graag de suggesties van

respondenten om – waar en wanneer mogelijk – de

casuïstiek en moeilijkheidsgraad uit te breiden naar

voren. Het zou interessant zijn om verschillende

niveaus van complexiteit in de casus te kunnen

programmeren, zodat de training ook voor meer

ervaren rechercheurs interessant gemaakt kan worden.

Tot slot willen wij de vrijheid nemen om de

projectleiders te complementeren met de wijze waarop

zij dit project hebben uitgevoerd. Een laatste

aanbeveling is dan ook om de opgedane kennis en

ervaring in de uitvoering van dit project vast te leggen

en uit te dragen aan andere (aanstaande)

projectleiders binnen de politie. De politieorganisatie

en het -werk is gebaat bij dergelijke pioniers.

Aanbevelingen

*Op basis van de tussentijdse gesprekken 

heeft het projectteam van de politie hierop al 

actie ondernomen. Zie hiervoor het nawoord.
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Nawoord van het projectteam

De evaluatie van de VR-training heeft ons diverse

waardevolle inzichten gegeven over de wijze waarop

de VR-training verder geoptimaliseerd kan worden.

Nog voor de oplevering van deze rapportage hebben

we de voorlopige conclusies gebruikt om de training

op diverse punten aan te passen zodat deze nog beter

aan zou sluiten op de behoeften van de eindgebruiker.

Hiermee zijn aan aantal (verbeter)punten die door de

respondenten in dit evaluatierapport worden

aangegeven al geadresseerd.

De verbeteringen hebben betrekking op drie aspecten:

• Inhoudelijke aspecten: FO en de schouwarts geven

nadere informatie over hun onderzoek.

• Technische aspecten: De gebruiker ervaart nu

minder problemen met het lezen van teksten in de

omgeving. De tutorial is aangepast zodat de

gebruiker beter om kan gaan met de bril en

controllers en de interactie met de senior wordt

verhoogd.

• Omgevingsaspecten: We hebben materiaal

ontwikkeld wat gebruikt kan worden voor het

begeleiden van de deelnemer tijdens de training en

het voeren van een nagesprek.

Wij danken de onderzoekers van TwynstraGudde

hartelijk voor hun bijdrage aan dit project. Het is zeer

waardevol gebleken om tijdens de uitvoering van een

evaluatie goed met elkaar in contact te staan waardoor

wij – als projectteam – al vroeg zicht kregen op

benodigde aanpassingen en verbeteringen. Deze

hebben wij tijdens de looptijd van het project kunnen

doorvoeren. Op deze wijze hebben we met elkaar een

product kunnen bouwen waar onze collega’s bij gebaat

zijn en waaraan zij veel plezier kunnen beleven.

Projectteam: 

Corine Laman, Roxy van de Langkruis en Helga Dekker

Politie Eenheid Amsterdam



Bijlagen
• Vragenlijst

• Topiclijst interviews



Achtergrondkenmerken respondent

1. Wat is je geslacht?

M / V / Anders / wil ik niet zeggen

2. Wat is je leeftijd? 

[getal]

3. Hoeveel jaar werk je bij de politie?

[getal]

4. Hoeveel maanden ben je werkzaam bij de districtsrecherche?

[getal]

a. Hoeveel maanden ben je werkzaam als tactisch rechercheur?

5. Hoeveel PD-s heb je ongeveer afgehandeld als ta? 

a. Wat was de aard en omvang van deze PD-s?

Over de training

1. Ik zou deze training aanbevelen aan collega’s.

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal / mee eens / zeer mee eens

2. De training is een aanvulling op wat ik eerder heb geleerd.

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal / mee eens / zeer mee eens

3. Deze training helpt mij in het verbeteren van mijn vakkennis en 

vaardigheden.

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal / mee eens / zeer mee eens

4. Op een schaal van 1 tot 10: in hoeverre helpt deze training je in het 

verbeteren van kennis en kunde over: [per vraag een score geven]

a. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

in het op structurele wijze verkrijgen van een algemene indruk van de 

PD.

b. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

in weten welke tactische informatie nuttig is voor het uitvoeren van 

tactisch onderzoek. 

c. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

in het zoeken en herkennen van tactische aanwijzingen.

d. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

in het belang van het denken in hypothesen en scenario’s.

e. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

in het bedenken hoe een tactische aanwijzing bij een hypothese past.

f. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

om binnen een hypothese, zoals suïcide, een beeld te vormen en dit te 

vergelijken met het gevonden sporenbeeld op de PD.

g. Op een schaal van 1 tot 10 , in hoeverre heeft deze training je geholpen 

in hoe een PD te onderzoeken zonder sporen te verstoren/ vernietigen/ 

besmetten.

5. Heb je tijdens de training de senior om informatie gevraagd?

Ja / nee

Zo ja: ik heb het idee dat de senior me hielp in het trainen van mijn 

vakkennis en vaardigheden.

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal / mee eens / zeer mee eens

6. Deze training helpt me in het uitvoeren van mijn werkzaamheden op PD-s.

Zeer mee oneens / mee oneens / neutraal / mee eens / zeer mee eens

Bijlage A. Vragenlijst na afloop van de training
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A. Hoe wordt de training ervaren

1. Wat vind je van leren met behulp van VR? Is dit nuttig?

2. Sluit de VR training aan bij hoe je een PD in het echt ervaart?

3. Waarom zou je de training wel/ niet aan collega’s aanbevelen?

4. Waarom ervaar je de training wel/ niet als een aanvulling op wat je eerder hebt 

geleerd?

5. Waarom denk je dat deze training je wel/ niet helpt in het verbeteren van je 

vakkennis en vaardigheden?

6. Waarom denk je dat deze training je wel/ niet helpt in het verbeteren van kennis 

en kunde over: [vragen naar voorbeelden]

a. Welke handelingen je juridisch gezien mag uitvoeren?

b. Waar je op moet letten (tactisch oog)?

c. Het toepassen van hypothese- en scenariodenken?

7. Wat vind je van de hulp van de senior in de training? Waarom vind je dit?

8. Waarom denk je dat deze training je wel/ niet helpt in het uitvoeren van  

werkzaamheden bij PD-s in de praktijk?

9. Is VR volgens jou een waardevol en nuttig middel om je voor te bereiden op je 

werk? Waarom?

10. Verwacht je dat deze training je helpt om je mentale weerbaarheid te vergroten? 

En zo ja, op welke manier denk je dat dit helpt?

a. En kan het helpen om eventueel ervaren stress te verminderen? Zo ja, hoe?

B. Welke onderdelen zijn wel/niet van toegevoegde waarde

7. Welke onderdelen van de training vind je van toegevoegde waarde? Waarom vind 

je dit?

8. Welke onderdelen van de training hebben geen toegevoegde waarde? Waarom?

9. Heb je nog aspecten in de training gemist?

10. Heb je tijdens de training iets nieuws geleerd? Zo ja, wat heb je geleerd?

C. Hoe zou de training nog meer van waarde kunnen worden?

10. Wat zou volgens jou nog beter kunnen?

11. Waarom denk je dat dat zou helpen?

12. Hoe zie je deze trainingsmogelijkheid in jouw werkplek/organisatie ingebed 

worden? 

a. Waarom wel? 

b. Waarom niet?

13. Zie jij nog andere toepassingsmogelijkheden van deze manier van trainen in jouw 

werkpraktijk/organisatie?

D. Afsluitend

13. Als alles mogelijk zou zijn, wat zou je dan veranderen/toevoegen aan deze 

training? Waarom? 

14. Zijn er nog andere aspecten m.b.t. de training die je graag 

zou willen benoemen?

Bijlage B. Topiclijst interviews
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gebruikten we de 

input uit de vooraf 

ingevulde vragenlijsten


