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De hoofdlezing van de Docentendag Maatschappijleer 2019 werd gegeven door Erik Akerboom, 

korpschef van de Nationale Politie. Hij zag veel parallellen tussen de politie en het onderwijs: “U 
voelt zich vast weleens agent in uw klas. Ik voel me weleens een onderwijzer.” Akerboom gaf aan dat 
voor de politie de rechtsstaat een belangrijke plaats inneemt in de missie: de politie is waakzaam en 

dienstbaar aan de waarden van de rechtsstaat. De rechtsstaat en veiligheid zijn volgens hem 

onderwerpen die ook in de klas aandacht behoeven.  

Akerboom beschrijft een verschuiving van de criminaliteit in de afgelopen zeven jaar. Het aantal 

woninginbraken is 30 à 40 procent afgenomen. Het aantal overvallen met 50 procent. Maar zoals 

altijd volgt de criminaliteit het geld en verschuift het naar andere vormen, zoals cybercriminaliteit en 

ondermijning/drugs. Ook radicalisering en terrorismebestrijding zijn belangrijke aandachtspunten 

voor de politie. De criminaliteit neemt dus niet af, maar verandert van gezicht en van plaats. 

In zijn lezing ging Akerboom in op drie trends in de ontwikkeling van de criminaliteit: 

1. Ondermijning 

Als het gaat om het ondermijnen van de democratische en rechtsstatelijke waarden gaat het vooral 

om drugshandel en het daarmee gepaard gaande geweld, corruptie en witwassen. Akerboom bena-

drukt dat elke drugsgebruiker zich zou moeten realiseren dat hij/zij een hele branche in stand houdt.  

Ook voor leraren is dit een belangrijk onderwerp. Je ziet jongeren op jonge leeftijd een keuze maken: 

ga ik naar het ROC en daarna hard werken of ga ik snel geld verdienen met drugs? Zo’n keuze is snel 
gemaakt, volgens Akerboom. Hij roept daarom de docenten op om signalen te delen. We moeten 

voorkomen dat jongeren zo’n verkeerde keuze maken: “Om te zorgen dat ons talent niet crimineel 
talent wordt.” 

2. Online  

Jongeren zijn veel online en ouders kijken niet altijd (kritisch) mee. Akerboom roept op om het 

gesprek hierover met ze aan te gaan, wat doen ze online? Er zijn veel duistere websites waarvan je 

niet wilt dat je kind die bezoekt. Zorg er dan ook voor dat je weet waar ze mee bezig zijn. 

3. Internationaal 

Akerboom ziet veel polarisatie, de verschillen in de samenleving krijgen steeds meer nadruk. Hij pleit 

voor de dialoog, waar lessen een goed moment voor zouden zijn. 

In de ideale wereld zou iedere school een vaste agent hebben. Helaas is daar de capaciteit niet naar. 

Toch roept Akerboom de docenten op om contact te zoeken met de wijkagent (te vinden via 

politie.nl) en waar mogelijk de agent op school te laten langskomen. Dit is ook belangrijk omdat er de 

komende jaren 17.000 nieuwe agenten bij moeten komen, die zitten nu (voor een deel) nog op 

school.  

Akerboom sluit af met een wens: “Laat onze jongeren geen crimineel talent worden, maar het talent 
van onze toekomst.” 


