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1 Toelating tot de leergang Master of Criminal Investigation (MCI) (EQF 7) 

De Master of Criminal Investigation (MCI) is een tweejarige deeltijdopleiding. Er zijn ongeveer 60 contactdagen. De totale studielast van colleges, 
studiedagen, excursies, toetsen, begeleidingsuren, presentaties en zelfstudie, bedraagt voor deze opleiding 60 studiepunten. Deze internationale norm 
komt overeen met 1.680 studiebelastingsuren (sbu).  

Toegang tot de hbo master is minimaal een hbo diploma. 

1.1 Toelatingseisen politieonderwijs Samenhangend stelsel 

Voor toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen: 

 Diploma Politiekundig Bachelor; 
 Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma; 
 Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met diploma of alle deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU Amsterdam); 
 Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma. 

1.2 Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 

Toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) is mogelijk op basis van: 

 Diploma van Inspecteur (LTM, BTM); 
 ATL-diploma; 
 Diploma basispolitiezorg (Pomb, HPO, Politie A of B) in combinatie met een hbo- of wo-diploma; 
 Diploma basispolitiezorg (Pomb, HPO, Politie A of B) in combinatie met een diploma of alle deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU 

Amsterdam). 

1.3 Toelatingseisen anders opgeleiden 

Toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) is mogelijk op basis van: 

 Diploma hbo- of wo-diploma (voor de afstudeerrichting Tactisch: in combinatie met 5301109 Premaster MCI); 
Indien een hbo- of wo studie is gevolgd zonder sociaalwetenschappelijk onderzoek wordt deelname aan de zelfstudie modules Criminologie en 
Onderzoeksvaardigheden zeer aanbevolen. 
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 KMar 
• Officiersdiploma Kmar in combinatie met 4-jarige KMA-Koninklijke Militaire Academie; 
• diploma wachtmeester Kmar in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma. 

 

1.4 Toelatingseisen losse kernopgaven en functiegerichte applicaties 

Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties vallend onder de leergang MCI gelden dezelfde toelatingseisen als voor de gehele 
leergang zoals gemeld in 1.1, 1.2 en 1.3. 

 

 

 

Onderstaand worden de hierop geldende uitzonderingen vermeld.   

Van de leergang MCI mag 1 (een) losse kernopgave worden gevolgd zonder dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De 
toegang wordt dan getoetst op basis van een uitgebreid cv met een beschrijving van de huidige functie, aangevuld met minimaal 1 casus-uitwerking waaruit 
de volgende bachelorcompetenties moeten blijken (zie ook bijlagen 8.3 en 8.6) 

- Vakmatig-methodische competentie, te weten analytisch vermogen/ patroonherkenning 

- Vakmatig-methodische competentie, te weten complexe situaties 

- Bestuurlijk-organisatorische competentie, te weten situaties/posities/belangen inschatten 

- Lerend-vormgevende competentie, te weten ervaringen productief maken/zelfreflectie 

Voor overige informatie met betrekking tot losse kernopgaven, verwijzen we naar niveaumatrix postinitieel onderwijs. 
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1.5 Standaardvrijstellingen Recherchekundige Master of Criminal investigation (EQF 7) 

De navolgende tabel geldt voor de versies van de (meest recente) examenopdrachten. Het is een groeitabel, waaraan geen rechten kunnen worden 
ontleend. 

Er kan altijd op individuele basis een vrijstelling worden aangevraagd. Zie bepalingen uit het OER. 

Standaardvrijstellingen moeten voor de start van het onderwijs worden afgerond via het Loket EVC. 

EQF 7 
 

MCI   

Master niveau 
 

Op basis van Toegekende Vrijstelling 

EQF7 Recherche 
 

Diploma Controletechniek (en 
opsporing) niveau 5 + actuele 
relevante werkervaring 
óf 
Diploma Controletechniek 
Belastingdienst + actuele 
relevante werkervaring 
 

5300104 (53001042/53.3.02) 
Financieel 
administratieve 
waarheidsvinding 
Opdracht: 1 Controletechniek 
en opsporing 
 

 Certificaat 
Opsporingscriminologie  
VU Amsterdam 

5300097 Beoordelen dader- en 
slachtoffergedrag (BDSG) 

Kernopgaven hebben een andere nummering gekregen. Oudere nummers van de KO staat tussen haakjes vermeld achter het nieuwe KO-nummer. 
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BIJLAGEN 

 

Uitwerking niveaubepalende competenties hbo-master-niveau (EQF 7) 

Ten behoeve van de postinitiële leergangen die aansluiten op initieel EQF 7, volgt een uitwerking van de niveaubepalende competenties. 

Zowel bij de beschrijving als de beoordeling van (ervarings)competenties aan de hand van uw aandeel in situaties van een bepaald werkgebied is het van 
belang te letten op wat kwalificatie EQF 7 onderscheidt van kwalificatie EQF 6: 

• voor de kandidaat om de competentiebeschrijving daarop te focussen; 
• voor de EVC-beoordelaars om daarop het niveauoordeel te baseren. 

Bij de vergelijking van (ervarings)competenties met de in kernopgaven en bijbehorende proeven van bekwaamheid genoemde competenties wordt gelet op 
wat niveau EQF 7 onderscheidt van niveau EQF 6, d.w.z.: 

• vakmatig: strategische analyses en beleid maken; effectiviteit interventiestrategieën beoordelen 

Gedacht kan worden aan het ontwerpen van meerjarige beleidsperspectieven op verschillende politiële vakgebieden; het inschatten van de 
beleidsrelevantie van onderzoeksresultaten en het beoordelen van de effectiviteit van (eventueel onbekende) politiële interventiestrategieën. 

• methodisch: beleidsrelevantie onderzoeksresultaten taxeren; ontwerpen meerjarig beleid, analyseren en onderzoeken 
- Gedacht kan worden aan het maken van strategische analyses, onderzoek doen naar maatschappelijke ontwikkelingen en trends die 

relevant zijn voor de politiefunctie. 
• bestuurlijk-organisatorisch: bedrijfsvoerings-en werkprocessen analyseren; bestuurlijk verantwoordelijk (onder)handelen 

- Gedacht kan worden aan het analyseren en beschrijven van bedrijfsvoerings-, werk- en hoofdprocessen, aan bestuurlijk handelen, 
onderhandelen en het committeren van actoren, aan autonoom handelen en omgaan met onzekerheden. 

• strategisch: visie ontwikkelen en demonstreren; politiële functie, politiek-bestuurlijke processen inschatten 
- Gedacht kan worden aan het contextueel taxeren van politieke en bestuurlijke processen en van daaruit handelen, het plaatsen van de 

politiële functie in de maatschappelijke context, integraal denken en handelen, conceptueel denken en omzetten van een visie in relevant 
beleid. 

• sociaal-communicatief: beleid uitdragen; beoordelen hoe lijn moet reageren op sociale dynamiek, omgaan met onderzoekers (en anderen) 
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- Gedacht kan worden aan het onderhouden van relaties met de werkvloer, onderzoekers en andere stakeholders, het opbouwen en 
onderhouden van netwerken in het politiek-bestuurlijke krachtenveld, het adequaat rapporteren over visie en bevindingen, het uitdragen 
van het ontworpen beleid. 

• cultureel-normatief: inlevingsvermogen in de maatschappelijke dynamiek, omgaan met onderzoekers / stakeholders / werkvloer 
- Gedacht kan worden aan het omgaan met diversiteit en beoordelen, hoe op deze maatschappelijke dynamiek gereageerd moet worden op 

strategisch niveau. 
• lerend: nieuwe kennis genereren voor de politiefunctie; beleidsevaluaties uitvoeren, bijdragen aan professionalisering vakgebied 

- Gedacht kan worden aan grensverleggende, creatieve kennisontwikkeling ten bate van de politiefunctie en bijdragen aan de 
wetenschappelijke ontwikkeling van het vakgebied. 

 
• vormgevend: beleid evalueren, verbeteringsadviezen; bijdragen in wetenschappelijke ontwikkeling vakgebied 

- Gedacht kan worden aan de valide uitvoering van (beleids)evaluaties die productief gemaakt kunnen worden ter verbetering van het 
politiewerk. 
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NB. Voor uitgebreide beschrijving van toelatingseisen leergangen, verwijzen we de lezer naar het 
document RIC. Een voor de leergang relevant EVC-bewijs van een erkend aanbieder kan ook 
toegang verlenen. 

 
 

KO nr. naam aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

 
5300095 

Structureren van een 
meeromvattend recherche 
onderzoek 

   

 
5300096 

Adviseren, coördineren, 
toepassen, evalueren van 
strategieën in 
opsporingsonderzoeken 

  
opsporingsbevoegdheid 

 

5300097 Beoordelen van dader- en 
slachtoffergedrag 

 
opsporingsbevoegdheid voorkennis van psychologie, 

criminologie en sociologie 

 
5300100 

 
Beoordelen van de bewijswaarde 
van (im)materiele sporen 

16-12-2013 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek 

16-12-2013 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek 

 
havo niveau wis-, schei- en 
natuurkunde 

 
5300102 

 
Vaststellen beoordelen van de 
bewijswaarde van digitale sporen 

16-12-2013 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek 

16-12-2013 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek 

 

5300104 Financiële administratieve 
waarheidsvinding 

   

 
5300106 

Het opstellen van een 
vermogensvergelijking, 
kasopstelling en financieel proces- 
verbaal 

certificaat 9300395 of 
financieel-economisch hbo 
diploma 

certificaat 9300395 of 
financieel-economisch hbo 
diploma 
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5300105 Financieel economische 
criminaliteit certificaat 5300104 en 5300106 certificaat 5300104 en 5300106 

 

 
 
5300166 

 
Het toepassen van sociale 
wetenschap in sociale netwerk 
analyse 

kennis en vaardigheden in het 
toepassen van methoden en 
technieken van wetenschappelijk 
onderzoek 
(bijv. certificaat 5300098) 

kennis en vaardigheden in het 
toepassen van methoden en 
technieken van wetenschappelijk 
onderzoek 
(bijv. certificaat 5300098) 

 

5300167 Vorming en toetsing van scenario 
  

certificaat 4300064 

 

KO nr. naam aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / 
opmerkingen 

 
5301551 

Het uitvoeren van een 
masterproject wetenschap en 
opsporing 

  verplicht 
onderdeel 
recherchekun

 
   5100168 Beoordelen van de bewijswaarde 

van milieuonderzoek 
   

5301012 Bestuurlijke Veiligheidsanalyse 
   

 
 

training 
nr. naam aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / 

opmerkingen 

 
 
 
9300395 

 
 
 
Controletechniek voor de 
opsporingsambtenaar 

diploma leergang recherche 
medewerker afstudeerrichting. 
financieel rechercheren 
of certificaat 9300397 
rechercheren in administraties + 
praktijkervaring of praktijkdiploma 
boekhouden + relevante 
opsporingservaring 

diploma leergang recherche 
medewerker afstudeerrichting. 
financieel rechercheren 
of certificaat 9300397 
rechercheren in administraties + 
praktijkervaring of praktijkdiploma 
boekhouden + relevante 
opsporingservaring 

 

 


