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•  Vakken: Scheikunde, Natuurkunde, NLT, Informatica

•  Aantal leerlingen en niveau: 36 leerlingen, 5 VWO

•  Aansluiting op onderwerpen/lesstof/modules:  

Chemische analyse, forensische technieken,  

analyse van big data, engineering

•  Toekomstige beroepen: Forensisch onderzoeker, 

forensisch data-analist, digitaal rechercheur

•  Contactgegevens voor de Collegetour:  

Marjolein Wal: m.wal@felisenum.nl



WAAR ZIJN WE TE GAST?
Heb je altijd al een keer bij de forensische 
opsporing achter de schermen willen kijken? 
Dan is dit je kans! Tijdens deze Collegetour 
ga je op bezoek bij de afdeling Specialistische 
Opsporing van de Politie Amsterdam. 

 
NUTTIGE LINKS
www.kombijdepolitie.nl 

WAT GAAN WE DOEN?
Ga bij het team ‘Automotive’ op zoek 
naar verborgen ruimtes in auto’s en 
ervaar hoe zij gegevens uit navigatie 
en boordcomputers gebruiken bij het 
oplossen van misdrijven. Leer hoe de 
Politie slimme data inzet om Nederland 
veiliger te maken en hoe de Forensische 
Opsporing onderzoek doet aan wapens, 
explosieven en munitie. Kortom, krijg een 
uniek kijkje in de keuken bij één van de 
beste rechercheafdelingen van Nederland.

 

PROGRAMMA

12.50 Ontvangst en welkom
13.00 Inleiding over het werk van de afdeling Specialistische Opsporing 
13.30  Bezoek aan drie verschillende afdelingen 
van de Specialistische Opsporing:
 1. Automotive: wat kan de Politie met een voertuig?   
 Verborgen ruimtes, navigatie, boordcomputers, etc.
 2. Team Rendement Operationele Informatie: slimme data analyseren
 3. Forensische Opsporing: wapens, munitie en explosieven
16.15 Afsluiting
16.30 Vertrek



WIE ZIJN WE?
In het netwerk Bètapartners werken de UvA, VU, 
ruim 40 VO-scholen, bedrijven en maatschappelijke 
instellingen samen aan de kwaliteit en actualiteit van het 
bètaonderwijs in de regio Amsterdam, Noord-Holland 
en Flevoland. Bètapartners verbindt het voortgezet en 
hoger onderwijs, waarbij docentenprofessionalisering 
en aansluiting tussen VO en HO centraal staan. 
 
WAT ZIJN DE COLLEGETOURS?
Bij de Collegetours werken scholen en bedrijven samen 
in de regio en ontwikkelen bedrijfsbezoeken voor 
bovenbouwleerlingen, die zich richten op zowel de 
vakinhoud als de studiekeuze.
 
MEER WETEN?
Ga voor meer informatie over Bètapartners, 
lidmaatschap en ons actuele aanbod naar onze 
website.
 
www.betapartners.nl

MET DANK AAN:


