
Studentenstatuut 2017 
Wat is er veranderd? 

 
 
 

 
 

Algemeen 
Op 1 januari 2017 is de wijziging van de Politiewet 2012 ingegaan. Deze wet vervangt de Wet op het LSOP en 
het politieonderwijs en dat heeft gevolgen voor het Studentenstatuut van de Politieacademie. In het 
Studentenstatuut van 2016 was al voor zover mogelijk geanticipeerd op de wijziging van de Politiewet 2012; 
het Studentenstatuut van 2017 sluit volledig bij de nieuwe wet aan. 
In dit document is beschreven wat de belangrijkste wijzigingen zijn ten opzichte van het Studentenstatuut 
2016. 
 
Informatie over de opleiding 
Een gevolg van het ingaan van de Politiewet 2012 is dat voor alle opleidingen relevante informatie over die 
opleiding in een studiegids moet zijn beschreven. Het streven is dat de studiegidsen per 1 januari 2017 
beschikbaar zijn, maar dit zal niet voor alle opleidingen haalbaar zijn. 2017 kan daarom gezien worden als een 
overgangsjaar: totdat opleidingen een formeel vastgestelde studiegids hebben, wordt de informatie over het 
onderwijs en de examinering in andere opleidingsdocumentatie beschreven. Zie art. 7 ‘Informatie over de 
opleiding’. 
 
Examencommissie 
De beschrijving van de taken van de examencommissie is meer gericht op de kerntaken van de 
examencommissie, zie art. 11 ‘Examencommissie’. 
 
Examinator 
In het Studentenstatuut 2016 was bepaald dat een examinator een bepaald examen niet vaker dan twee 
keer bij dezelfde student mag afnemen. In het Studentenstatuut 2017 is hieraan toegevoegd dat de 
examencommissie op verzoek van de opleiding anders kan bepalen, bijvoorbeeld als er onvoldoende 
examinatoren beschikbaar zijn. Zie art. 12 ‘Examinator’. 
 
Aanpassen examenopdracht 
In het Studentenstatuut 2016 was al bepaald dat een student met een (fysieke) handicap, een 
functiestoornis of een chronische ziekte bij de examencommissie een aanpassing (van de uitvoering) van 
examenopdrachten kan aanvragen. Zie art. 15 ‘Aanpassen examenopdracht’. Met ingang van 1 januari 
2017 geldt dat studenten ook om andere aantoonbare redenen verlenging van examentijd bij de 
examencommissie kunnen aanvragen. De examencommissie beslist per individueel geval. 
  
Bekendmaking examenresultaat 
Met ingang van 1 januari 2017 kan in de studiegids zijn vastgelegd dat voor bepaalde examenopdrachten 
(bijvoorbeeld kennistoetsen) voorafgaand aan de formele bekendmaking van het examenresultaat een 
voorlopig resultaat wordt medegedeeld. Er wordt voor dit voorlopige examenresultaat geen 
beoordelingsformulier opgemaakt en de student kan er geen rechten aan ontlenen. Concreet betekent dit 
dat een voorlopig onvoldoende examenresultaat nog een voldoende kan worden en andersom.  
Daarnaast is verduidelijkt hoe een formeel bekendgemaakt examenresultaat gewijzigd kan worden. Zie art. 
24 ‘Bekendmaking en registratie examenresultaat’. 
 
Aantal examengelegenheden 
Er is aangekondigd dat studenten vanaf 2017 twee in plaats van drie gelegenheden per examen zouden 
hebben. Deze wijziging is uitgesteld tot 2018. Studenten hebben in 2017 dus nog steeds twee herexamens 
per examen. Zie art. 28 ‘Examengelegenheden en herexamens’. 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

Inzage 
Het hoofd van de school heeft voortaan vijftien in plaats van tien werkdagen de tijd om een inzage te 
organiseren, zie art. 25.1 ‘Inzage en nabespreking’ en regeling D ‘Schriftelijk examen en inzage’.  
 
Bindend studieadvies 
Iedere student die voor het eerste jaar van een basispolitieopleiding staat ingeschreven, ontvangt aan het 
eind van dat jaar een schriftelijk en bindend studieadvies. In het Studentenstatuut 2016 was bepaald dat dit 
advies, negatief, positief of positief onder voorwaarde kon zijn. Een positief advies onder voorwaarde wordt 
niet langer afgegeven. Bij 45 credits of meer ontvangt de student een positief advies en bij 44 credits of 
minder een negatief advies. Zie art. 30 ‘Bindend studieadvies’ en regeling E ‘Bindend studieadvies’. 
 
Doorlooptijd los afgenomen kernopgaven 
In het Studentenstatuut 2017 is verduidelijkt dat de maximaal toegestane doorlooptijd ook geldt als de 
opleiding in losse delen is gevolgd. Zie art. 31 ‘Doorlooptijd opleiding’. 
 
Opschorten opleiding 
Er bestond onduidelijkheid over het artikel over het opschorten van de opleiding en daarom is dit artikel 
verduidelijkt. Daarnaast is zwangerschap voortaan een reden voor het opschorten van de opleiding. Ten 
slotte geldt met ingang van 1 januari 2017 dat de periode dat de opleiding was opgeschort bij de maximaal 
toegestane doorlooptijd wordt opgeteld. Zie art. 32 ‘Opschorten opleiding’. 
 
Termijnen beroep 
Vanwege het ingaan van de Politiewet 2012 is er het een en ander veranderd aan de termijnen rond het 
beroep. De termijn waarbinnen een student een beroepschrift moet indienen is voortaan twee weken in 
plaats van zes dagen. De termijn waarbinnen de beroepscommissie moet beslissen is net zoals voorheen 
vier weken. In het Studentenstatuut 2016 werd er gerekend vanaf de dag waarop het beroepschrift 
definitief in behandeling was genomen. Met ingang van 1 januari 2017 wordt gerekend vanaf de dag na die 
waarop de termijn voor het indienen van het beroepschrift is verstreken. 
Een andere wijziging is de termijn waarbinnen de beroepscommissie haar schriftelijk gemotiveerde 
beslissing bekend maakt. In het Studentenstatuut 2016 was hierover niets opgenomen; in het 
Studentenstatuut 2017 is een termijn van 20 werkdagen opgenomen. Zie art. 41 ‘Beroep’ en art. 43 
‘Beroepsprocedure’. 
 
Heroverweging  
In 2016 is de minnelijke schikking ingevoerd. Een minnelijke schikking houdt in dat, voordat een beroep of 
bezwaar definitief in behandeling wordt genomen, er wordt geprobeerd om de onenigheid in goed onderling 
overleg op te lossen. Omdat de term ‘minnelijke schikking’ en de formulering van het artikel verkeerde 
verwachtingen wekte, is de term ‘minnelijke schikking’ vervangen door ‘heroverweging’ en zijn er tekstuele 
wijzigingen doorgevoerd. Een heroverweging is voortaan alleen van toepassing op beroepsprocedures en 
niet langer op bezwaarprocedures. Zie art. 42 ‘Heroverweging bij beroep’ en art. 46 ‘Bezwaar’.  
 
Reglementen  
Om studenten beter te informeren over de werkwijzen van de examencommissie, beroepscommissie en 
bezwaaradviescommissie, zijn de reglementen van deze commissies in het Studentenstatuut opgenomen. 
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