
1 Kaders voor de inrichting van het samenhangend stelsel van politieonderwijs

Kaders voor de inrichting van het
Samenhangend Stelsel 
van Politieonderwijs
Geactualiseerd Functioneel Ontwerp voor initieel en postinitieel politieonderwijs



3 Kaders voor de inrichting van het samenhangend stelsel van politieonderwijs

Kaders voor de inrichting 

van het Samenhangend Stelsel van Politieonderwijs

Geactualiseerd Functioneel Ontwerp voor initieel en postinitieel onderwijs



4 Kaders voor de inrichting van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 5 Kaders voor de inrichting van het samenhangend stelsel van politieonderwijs

Voor u ligt de herdruk van het Inrichtingskader, in 
verouderde terminologie ook wel bekend als het 
Functioneel Ontwerp van het Politieonderwijs 2002 
(PO2002). Het politieonderwijs en haar kwaliteit 
wordt constant in de gaten gehouden. De dynamiek 
van het politiewerk kent ook zijn weerslag op de 
onderwijsinrichting. Om aan te geven dat het ook echt om 
de inhoud en inrichting van het onderwijs gaat, is ervoor 
gekozen de oude naam ‘Functioneel Ontwerp’ te veranderen 
in ‘Kaders voor de inrichting van het politieonderwijs’. De 
uitgangspunten van competentiegericht politieonderwijs, 
afgeleid uit de beroepsprofielen van de Nederlandse politie 
(contextgebonden, complementair en diplomagelijkwaardig 
aan het reguliere (hogere) beroepsonderwijs) zijn 
ongewijzigd gebleven. 

De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten op-
zichte van het oorspronkelijke Functioneel Ontwerp 
PO2002 zijn:

•	 ineenschuiven	van	het	initiële	deel	en	het	postiniti-
ele deel, omdat ruim 80% van de uitgangspunten 
en de tekst voor beide geldt;

•	 oude	benamingen	zijn	veranderd	in	nieuwe	(van	
LSOP naar Politieacademie, van IBP en/of NPA naar 
Faculteit Algemene Politiekunde, enzovoort);

•	 nieuwe	ontwikkelingen	dan	wel	aanpassingen	van	
het stelsel zijn opgenomen en verouderde passages 
zijn verwijderd:

•	 toevoeging	paragraaf	over	Politie	in	
Ontwikkeling

•	 toevoeging	van	major-minor	in	de	bachelor
•	 toevoeging	‘verkorte	leertrajecten’	en	‘hybride	
leertrajecten’

•	 toelaten	voltijdse	varianten	in	het	postinitiële	
politieonderwijs

•	 overzicht	samenwerkende	partners	voor	politie-
kundige bachelor en master

•	 toevoeging	‘afstudeergarantie’
•	 toevoeging	gefaseerde	invoering	‘normenset	
werkend	leren’

•	 herschrijving	examinering	naar	formatief	en	
summatief beoordelen, inzet portfolio en 
proeve

•	 aanpassing	kwaliteitszorg	aan	huidig	
evaluatiestelsel

•	 aanpassing	toezichthouders	van	politieonder-
wijs, waaronder duiding van accreditatie, NVAO 
en KCE

•	 toevoeging	van	een	grote	paragraaf	over	
actualisatie van het politieonderwijs, inclusief 
taak Politieonderwijsraad, commissie KSP en 
een beschrijving van diverse gremia die een rol 
hebben bij de actualisatie

•	 toevoeging	relatie	onderwijs-kennis,	inclusief	
lectoraten

•	 toevoeging	paragraaf	over	internationalisering
•	 verwijdering	Deel	II	over	‘overgang	naar	nieuw	
onderwijs’;	alleen	aangepaste	paragraaf	over	
vergelijking huidige en nieuwe opleiding aan de 
tekst toegevoegd als hoofdstuk 11 met behulp 
van	Politie(onder)wijzer.

De aanpassingen zijn vereist om aan de veranderende 
politiepraktijk tegemoet te komen en om nieuwe 
inzichten	op	onderwijsgebied	toe	te	laten.	U	kunt	er	
daarom van uitgaan dat we eens per twee jaar, of 
eerder indien noodzakelijk, een aanpassing van het 
Inrichtingskader	plegen.	

Ad van Baal
Voorzitter College van Bestuur

Voorwoord
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In	de	‘Kaders	voor	inrichting	van	het	Samenhangend	
Stelsel	van	Politieonderwijs’	komen	alle	structuur-
elementen	van	het	initiële	en	postinitiële	politieon-
derwijs	aan	de	orde.	Het	accent	ligt	in	dit	document	
niet op de inhoud van het politieonderwijs, maar op 
de inrichting ervan, op de afspraken die de bedding 
vormen van het politieonderwijs en rechtstreeks 
voortvloeien uit de taken van de Politieacademie 
volgens	de	Wet	op	het	LSOP	en	het	politieonderwijs.	
Het	kader	is	richtinggevend	voor	de	structuur	ervan.
Inhoud en structuur zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden.	De	inrichting	van	het	politieonderwijs	en	
de	ontwerpprincipes	volgen	uit	deze	uitgangspunten.	
Ook voor cultuuraspecten geldt dat ze in dit docu-

1. Inleiding

ment niet aan de orde komen, maar wel van invloed 
zijn	op	de	inrichting	van	het	politieonderwijs.
De	‘Kaders	voor	inrichting	van	het	Samenhangend	
Stelsel	van	Politieonderwijs’	zijn	bedoeld	voor	al	
degenen die direct bij het politieonderwijs zijn 
betrokken, binnen de Politieacademie, in de korpsen 
en	in	de	geselecteerde	ROC’s,	hogescholen	en	univer-
siteiten	nationaal	en	internationaal.	Het	biedt	hen	de	
structuurelementen, die de leidraad vormen voor de 
inrichting van het politieonderwijs op het onderwijs-
instituut	en	op	de	werkplek.	
De rechtspositie van studenten als aspirantmedewer-
ker van politie komt alleen daar aan de orde, waar 
rechtspositionele kwesties van invloed zijn op de 
inrichting	van	het	politieonderwijs.

Politie in ontwikkeling 
In mei 2005 publiceerde de Raad van Hoofdcommissarissen 
de visienota ‘Politie in ontwikkeling’ (PiO). Daarmee nam de 
politie een eigen positie in binnen de beleidsdiscussie over 
de (toekomst van de) politiefunctie in Nederland. 

PiO	wil	een	‘nieuw	gedeeld	verhaal’	vertellen	over	
de Nederlandse politie, dat gaat over het belang van 
veiligheid, de eigen geschiedenis, omgevingsfactoren 
en	een	nieuwe	missie.	Dit	nieuwe	verhaal	was	nodig,	
omdat de omgeving sterk aan verandering onder-
hevig is, waardoor ook de eisen en verwachtingen 
ten	aanzien	van	de	politie	veranderen.	De	missie	in	
PiO luidt:“Waakzaam en dienstbaar staat de politie 
voor de waarden van de rechtsstaat” en het hieraan 
ontleende motto: “Waakzaam en dienstbaar”. 

Om doelmatig  te kunnen samenwerken met andere 
partijen op het brede terrein van de veiligheidszorg 
pleit	PiO	voor	‘programmasturing’.	Gebiedsgebonden	
werken	(‘community	policing’)	blijft	voor	de	politie,	
ook	in	de	toekomst,	het	leidende	principe.	Dit	moet	
echter	wel	op	een	eigentijdse	wijze	worden	ingevuld.	
De enorm toegenomen mogelijkheden op het terrein 
van mobiliteit en informatie- en communicatietech-
nologie leiden ertoe dat activiteiten van mensen veel 
minder	dan	vroeger	gebiedsgebonden	zijn.	

Politie in Ontwikkeling kan echter niet los gezien wor-
den	van	de	politieke	discussie	over	het	politiebestel.	
De bevoegdheden ten aanzien van de politie worden 
op rijksniveau verder versterkt , terwijl er ook een 
nieuwe	politiewet	in	voorbereiding	is.	

Actualisatie van het politieonderwijs is voor de 
Politieacademie een permanente opdracht, gegeven 
de	dynamiek	van	het	politievak	en	de	discussies	die	
plaatsvinden	over	de	toekomst	van	het	politievak.	De	
discussies	over	(de	toekomst	van)	de	politiefunctie	en	
het politiebestel zijn daarmee belangrijke startpunten 
voor mogelijke ontwikkelingen waar het politieon-
derwijs	op	aan	moet	sluiten.

Leren in een professionele 
politieorganisatie
Zoals Politie in Ontwikkeling al aangeeft, oefenen 
de politiemedewerkers van vandaag en morgen hun 
beroep uit midden in een pluriforme maatschappij, 
die	continu	in	beweging	is.	Veiligheid	en	leefbaarheid	
vormen in die maatschappij steeds belangrijkere 
thema’s.	Bij	het	waarborgen	en	bevorderen	van	
de veiligheid en leefbaarheid speelt de politie een 
cruciale	rol.	Dat	stelt	hoge	eisen	aan	de	professionali-
teit van de politieorganisatie en aan de competenties 
(bekwaamheden)	van	de	beroepsbeoefenaren.

Kernbegrip in het politieonderwijs is competentie.	
Hieronder	verstaan	we	bekwaamheden	die	politie-
functionarissen nodig hebben om werkzaamheden en 
problemen die ze tegenkomen nu en in de toekomst 
op	een	passende	manier	te	kunnen	uitvoeren.	Het	is	
een integratie van kennis en inzicht, vaardigheden, 
houding,	persoonlijke	eigenschappen	en	ervaring.
Het	politieonderwijs	van	vandaag	is	het	antwoord	op	
de vraag vanuit de maatschappij naar een leefbaarder 
en veiliger Nederland en gericht op condities om 
de politie, ook in de toekomst, effectief te laten 
functioneren.

Kwalificatiestructuur
Beroepsprofielen en kernopgaven 
Beroepsprofielen
Om het politieonderwijs goed te laten aansluiten 
bij de beroepspraktijk is nagegaan welke beroeps-
beoefenaren nodig zijn: aan wat voor medewerkers 
met welke competenties hebben de korpsen de 
komende	jaren	behoefte?	Het	antwoord	op	die	
vraag is neergelegd in vijf beroepsprofielen voor het 
initiële	politieonderwijs	en	twaalf	beroepsprofielen	
voor	het	postinitiële	onderwijs.	Deze	zijn	door	de	
beroepspraktijk gevalideerd, door de politieberaden 
gelegitimeerd	en	door	de	politieministers	vastgesteld.	
De profielen vormen de leidraad voor het beroepson-
derwijs	voor	de	politie.	Het	politieonderwijs	postiniti-
eel	sluit	aan	bij	het	initiële	politieonderwijs.

2. Grondslagen voor het politieonderwijs
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Kernopgaven
In het onderwijs staat de ontwikkeling van de compe-
tenties,	die	in	de	beroepspraktijk	nodig	zijn,	centraal.	
De	competenties	zijn	beschreven	in	kernopgaven.	
Kernopgaven zijn:
•	 	de	centrale	opgaven	en	problemen	waar	een	

beroepsbeoefenaar regelmatig mee in aanraking 
komt en die kenmerkend zijn voor het beroep;

•	 	die	aangepakt	moeten	worden	binnen	een	speci-
fieke	organisatorische	context;

•	 	en	waarbij	van	de	beroepsbeoefenaar	een	oplos-
sing	en	een	aanpak	worden	verwacht.

Bij de vormgeving van de kernopgaven in het 
initiële	politieonderwijs	is	gebruik	gemaakt	van	de	
Ordeningsmethodiek	Politie	(OMP).	De	indeling	
noodhulp, handhaving, opsporing, en intake en 
service	is	terug	te	vinden	in	de	werkpatronen.	Bij	de	
indeling van de kernopgaven is gebruik gemaakt van 
het	Informatiemodel	Nederlandse	Politie	(INP).	De	
kernopgaven	zijn	voor	wat	betreft	het	initiële	onder-
wijs geordend naar de resultaatgebieden: 
•	 leefbaarheid
•	 veiligheid
•	 dienstverlening
•	 maatschappelijke	integriteit.

Per kernopgave zijn de competenties beschreven 
volgens de indeling:
•	 	vakmatige en methodische competenties: deze 

vormen de kern van het beroepsprofiel en zijn 
gericht op het vermogen om op adequate wijze 
producten en diensten te leveren;

•	 	bestuurlijk-organisatorische en strategische 
competenties: deze zijn gericht op het plannen en 
regelen	van	het	eigen	werk	in	de	context	van	de	
organisatie;

•	 	sociaal communicatieve en normatief-culturele 
competenties: deze hebben betrekking op het 
functioneren in een arbeidsomgeving, op samen-
werking en op coördinatie van arbeid;

•	 	leer- en vormgevingscompetenties: deze verwijzen 
naar het vermogen bij te dragen aan de eigen 
ontwikkeling en die van arbeidsorganisatie en 
beroep.

Verdere professionalisering van de 
politiefunctionaris
De	aansluiting	van	de	postinitiële	beroepsprofielen	
op	de	initiële	beroepsprofielen	maakt	drie	loopbaan-
paden mogelijk, waartussen bovendien geswitcht kan 
worden;
•	 	Een	verdieping	in	het	uitvoerende	politievakman-

schap door op te klimmen van assistent politieme-
dewerker naar politiemedewerker, van politieme-
dewerker naar allround politiemedewerker, van 
allround politiemedewerker naar politiekundige 
bachelor en van politiekundige bachelor naar 
politiekundige	master.

•	 	Een	verdieping	of	verbreding	in	een	specialisme	
door vanuit het beroep van allround politiemede-
werker of politiekundige bachelor door te stromen 
naar een specialistisch beroep op hetzelfde 
kwalificatieniveau of door vanuit een lager naar 
een	hoger	specialisme	door	te	groeien	(waarbij	op	
politiekundig niveau een mastergraad kan worden 
behaald).

•	 	Een	carrière	in	het	leidinggeven,	die	aansluit	bij	
het niveau van de allround politiemedewerker dan 
wel de politiekundige bachelor of master, maar 
die ook gerealiseerd kan worden door een route 
die loopt vanuit het operationele leidinggevende 
niveau naar een master in tactisch leidinggeven tot 
eventueel	strategisch	leidinggeven.

Duaal karakter; gevarieerde 
leeromgevingen
De	combinatie	tussen	leren	en	werken	(duaal	systeem)	
is	één	van	de	pijlers	waarop	het	politieonderwijs	rust.	
Duaal leren houdt in dat de student afwisselend leert 
in	de	beroepspraktijk	(werkend leren, op leerwerk-
plaatsen)	en	binnen	een	onderwijsinstituut.	
In	het	initiële	onderwijs	bestaat	het	duale	ritme	uit	
periodes	van	zogenaamde	kwartielen	(ongeveer	12	
weken).	In	het	postinitiële	onderwijs	wordt	doorgaans	
om de twee weken enkele dagen aan het instituut 
gestudeerd en enkele dagen in het korps – naast de 
reguliere,	productieve	werkzaamheden.
In het nieuwe onderwijs doorlopen de studenten hun 
leerproces:
•	 	door	te	leren	in	het	onderwijsinstituut,	waarbij	een	

deel wordt verzorgd door reguliere onderwijsin-
stellingen en waarbij gebruik gemaakt wordt van 
gevarieerde werkvormen

•	 door	werkend	te	leren	in	het	korps
•	 door	zelfstudie.

Tijdens het werkend leren wordt de student op de 
werkplek gecoacht en draagt het korps er zorg voor 
dat de student de noodzakelijke competenties kan 
verwerven.	De	student	heeft	hierbij	een	aanstelling	
als	politieambtenaar	bij	een	korps	(zie	verder	hoofd-
stuk	4).

Diplomagelijkwaardigheid met het 
reguliere onderwijs
Voor het politieonderwijs is diplomagelijkwaardigheid 
met het reguliere beroepsonderwijs en hoger onder-
wijs	een	belangrijk	thema.	Diplomagelijkwaardigheid	
is geen doel op zich, maar een kansrijk middel om 
de	flexibiliteit	van	het	politieonderwijs	te	vergroten.	
In-, door- en uitstroom wordt op alle niveaus 
mogelijk, wat ten goede komt aan een continue en 
gevarieerde personeelsvoorziening van de korpsen en 
brede loopbaanperspectieven biedt voor individuele 
medewerkers.	Samenwerking	en	uitwisseling	met	
het reguliere beroepsonderwijs is bovendien een 
manier om de aantrekkelijkheid van het politieberoep 
bij grote groepen studenten onder de aandacht te 
brengen en de politie goed te positioneren in de 
maatschappij	en	in	het	onderwijs.
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Aansluiten bij kwalificatiestructuur beroepsonderwijs
De	vijf	kwalificatieniveaus	(resp.	de	mbo-niveaus	2	t/m	
4 en de bachelor- en masterniveaus), die zowel in het 
initiële	als	postinitiële	politieonderwijs	gehanteerd	
worden, sluiten aan bij de kwalificatiestructuur van 
het regulier beroepsonderwijs zoals vervat in de Wet 
Educatie	en	Beroepsonderwijs	(WEB)	en	de	Wet	op	
het	Hoger	onderwijs	en	Wetenschappelijk	onderzoek	
(WHW).	
Ook de leergangen voor specialisten en leidingge-
venden worden afgesloten met een diploma, omdat 
een diploma in de samenleving meer waarde heeft 
dan	een	reeks	van	op	zich	zelf	staande	certificaten.	
Door het civiele effect wordt de specialist en leiding-
gevende opgeleid voor een beroep in plaats van een 
functie.
Het	politieonderwijs	sluit	ook	aan	bij	de	structuur	
van de bachelor- en masterdiplomering, die in 
Europa	is	afgesproken	(Bologna-verlaring).	Vanuit	de	
politiekundige	bachelor	(initieel)	kan	doorgestroomd	
worden	naar	een	politiekundige	master	(initieel)	of	
naar	een	postinitiële	master	voor	de	tactisch	leiding-
gevende, de recherchekundige of de politiekundige 
milieuspecialist.	Vanuit	zowel	de	politiekundige	
master	(initieel)	als	de	tactisch	leidinggevende	master	
(postinitieel)	wordt	de	inhoudelijke	basis	gelegd	voor	
toelating	tot	de	postinitiële	master	voor	strategisch	
leidinggevenden.	
Bij	de	vertaling	van	studiebelastingsuren	(sbu)	in	
studiepunten wordt rekening gehouden met de 
Europese	standaard	(ECTS),	die	uitgaat	van	zoge-
naamde	credit	points	(cp)	in	eenheden	van	28	sbu.

Accreditatie en aanwijzing
Aansluiten bij het ordeningsprincipe van het reguliere 
beroepsonderwijs en hoger onderwijs is dus een 
belangrijk uitgangspunt voor het samenhangend 
stelsel	van	het	politieonderwijs.	De	erkenning	van	di-
plomagelijkwaardigheid is in 2006 bevestigd door de 
accreditatie	van	de	bachelor	en	enkele	masters.	Ook	
is	in	2006	de	Politieacademie	door	het	Ministerie	van	
Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangewezen als 
instelling	voor	hoger	beroepsonderwijs.	De	HBO-raad	
heeft	in	samenspraak	met	het	Ministerie	van	OCW	
bevestigd, dat een allround politiemedewerker een 
diploma bezit, dat gelijkwaardig is aan mbo-niveau 
4.	Komende	jaren	zal	ook	voor	andere	onderdelen	
van het samenhangend stelsel gestreefd worden naar 
erkenning van de diplomagelijkwaardigheid met het 
reguliere	beroepsonderwijs.*

Ontwikkelen en uitvoeren in partnership
Onder regie van de Politieacademie werken korpsen, 
de	Politieacademie,	geselecteerde	ROC’s	en	hoge-
scholen en hoogleraren van een aantal universiteiten, 
samen om het competentiegerichte politieonderwijs en 
de	actualisatie	ervan	vorm	te	geven	(zie	hoofdstuk	8).	
Zowel de ontwikkeling en actualisatie van het politie-
onderwijs als de bijdrage van alle partners, die delen 
van het curriculum uitvoeren, vragen voortdurend om 
consistentie	en	congruentie.	Er	zijn	daarom	afspraken	
over: 
•	 	de	wijze	waarop	competentiegericht	coachen	en	

begeleiden van studenten wordt vormgegeven,
•	 het	monitoren	van	de	vorderingen	van	studenten,	
•	 de	wijze	van	toetsing	en	beoordeling,
•	 	de	professionalisering	van	betrokken	functionaris-
sen	bij	alle	partners.

 
Evaluatie van de samenwerking met alle partners, 
die delen van het curriculum uitvoeren, geeft aan dat 
de inrichting van de periode werkend leren en de 
wijze van samenwerking met het regulier onderwijs 
over	het	algemeen	goed	verloopt.	Desalniettemin	is	
er behoefte aan enige bijstelling van de genoemde 
afspraken.	Er	zijn	nieuwe	afspraken	gemaakt	over:
•	 	gewenste	inrichting	van	de	periode	werkend	leren,	

waarbij onder regie van de Politieonderwijsraad 
gewerkt is aan een set normen en criteria waaraan 
de	inrichting	dient	te	voldoen	(zie	hoofdstuk	4).	De	
implementatie hiervan is begin 2007 gestart; 

•	 	vernieuwd	design	van	samenwerking	met	de	
partners in het reguliere beroepsonderwijs, waarbij 
gezocht gaat worden naar uitdagingen in het 
onderwijs voor alle betrokken studenten van 
betrokken partnerinstellingen  
(zie	ook	hoofdstuk	3).

Initieel- en postinitieel onderwijs 
Er zijn vijf kwalificatieniveaus in het initiële 
beroepsonderwijs voor de politie, overeenkomend met 
bij de kwalificatiestructuur van het reguliere, door het 
Ministerie van OCW bekostigde, (beroeps)onderwijs. 
De initiële opleidingen worden zowel met een normale 
studieduur als in verkorte varianten aangeboden, 
afhankelijk van de vooropleiding van de student. 
Na het afronden van een initiële opleiding is het mogelijk 
in het kader van loopbaanbeleid postinitieel onderwijs 
te volgen. Er zijn drie postinitiële leergangen tot 
leidinggevende en negen tot specialist. 

De	postinitiële	leergangen	sluiten	aan	op	de	allround	
politiemedewerker, de politiekundige bachelor en 
de	politiekundige	master	(zie	tabel	2).	Tevens	zijn	er	
aansluitend op alle opleidingsniveaus functiegerichte 
applicaties	met	een	postinitieel	karakter.	
Het	samenhangend	stelsel	van	het	politieonderwijs	
wordt	bekostigd	door	de	Ministeries	van	Binnenlandse	
Zaken	en	van	Justitie.

Sinds	2006	wordt	er	ook	hybride	onderwijs	aangebo-
den, waarin hbo- en wo-zij-instromers via een jaar 
bacheloronderwijs recherchekundige master of de 
Leergang	Tactisch	Leidinggevende	kunnen	volgen.	Dit	

traject maakt geen deel uit van de reguliere bekosti-
ging	van	het	politieonderwijs.
Hiernaast	is	er	een	overgangsregeling	tot	en	met	2008	
van	kracht	(het	implementatie-aanbod)	waardoor	er	
binnen het samenhangend stelsel nog enkele bij-
zondere kernopgaven gevolgd kunnen worden door 
oud-opgeleide	politiefunctionarissen.
Buiten dat stelsel vallen advies- en leertrajecten, con-
ferenties en studiedagen die door de Politieacademie 
worden	verzorgd	op	contractbasis	of	via	maatwerk.	

Hoewel	de	mbo-kwalificatiestructuur	ook	de	moge-
lijkheid biedt voor de beschrijving van een kwalifica-
tieniveau 1, wordt daar binnen het politieonderwijs 
geen invulling aan gegeven1.	
De criteria voor niveau-indeling van het reguliere 
beroepsonderwijs	zijn	benut	bij	de	typering	van	elk	
kwalificatieniveau en als check van het niveau van de 
kernopgaven.	Op	die	wijze	is	de	niveau-indeling	in	de	
kwalificaties zichtbaar geworden en is vergelijking en 
diplomagelijkwaardigheid met reguliere beroepsop-
leidingen	(middelbaar	en	hoger)	mogelijk.
 
In het kader van loopbaanbeleid kan postinitieel 
politieonderwijs gevolgd worden, waarbij per leer-
gang, afstudeerrichting of functiegerichte applicatie 

3. Inrichting samenhangend stelsel

Tabel 2: Het samenhangend stelsel met de initiële opleidingen en daarop per niveau aansluitend de postinitiële 
leergangen 

Niveau Initieel Leidinggevend Specialistisch
2 Assistent Politiemedewerker

3 Politiemedewerker

4 Allround Politiemedewerker Operationeel leidinggevende Recherchemedewerker
Politiële	milieuspecialist
Politiële	verkeersspecialist
Politiespecialist vreemdelingen-
zorg
Politiespecialist gewelds-
beheersing
Docent gevaarsbeheersing

5 Politiekundige Bachelor Tactisch	Leidinggevende	Master Recherchekundige	Master
Politiekundige milieuspeci-
alist	(afstudeerrichting	van	
Recherchekundige	Master)
Politiekundige verkeersspecialist

6 Politiekundige	Master Strategisch	Leidinggevende	Master

1.	 	Zie	Politieonderwijsraad	(2004).	Politieonderwijs op niveau 1. Advies met betrekking tot de relevantie van een kwalificatie politieonderwijs op 

niveau 1. Den	Haag:	Politieonderwijsraad.

*	Initieel	mbo	niveau	2	tot	en	met	4	is		1	cp	25	sbu.
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aanvullende	instroomeisen	kunnen	worden	gesteld.	
De	postinitiële	leergangen	voor	leidinggevenden	en	
specialisten zijn toegankelijk vanaf het niveau van de 
allround	politiemedewerker.	
In principe kan er vanaf het niveau van de assistent-
politiemedewerker een functiegerichte applicatie 
gevolgd	worden.	Het	gaat	om	voorbehouden	
handelingen op grond van wet- of regelgeving of 
bovenregionale	afspraken.	

Vormgeving initieel politieonderwijs
Vooropleidingseisen, studielast, omvang werkend 
leren - leren op instituut / op ROC of hogeschool
In	tabel	3	zijn	voor	de	initiële	opleidingen	per	niveau	
de vooropleidingseisen, de studielast en de omvang 
van het werkend leren en het leren op het instituut 
(of	ROC	/	hogeschool)	vermeld.	
Studielast,	uitgedrukt	in	studiebelastingsuren	(sbu),	
is het totaal aantal uren dat een nominale student 
gemiddeld nodig heeft om een opleiding met succes 
te	kunnen	afronden.	Per	kernopgave	/	proeve	van	
bekwaamheid is een aantal studiebelastingsuren 
toebedeeld.	Hierbij	hanteert	de	Politieacademie	voor	
de politiekundige bachelor en master het in het hoger 

Tabel 3: Vooropleidingseisen, studielast en de omvang van het werkend leren en het leren op het instituut bij de 
initiële opleidingen

Assistent
Politiemedewerker

Politiemedewerker Allround
Politiemedewerker

Politiekundige
Bachelor*

Politiekundige 
Master

Kwalificatieniveau 2 Kwalificatieniveau 3 Kwalificatieniveau 4 Kwalificatieniveau
bachelor

Kwalificatieniveau
master

Vereiste 
minimale
vooroplei-

ding

•	Vbo-b	diploma
•	Vmbo	Basis

beroepsgerichte 
leerweg

•	Vmbo	Kader
beroepsgerichte

leerweg

•	Vbo-diploma	
met 2 vakken op 

C-niveau +  
Nederlands en 
3	vakken	op		
B-niveau.

•	Mavo-diploma.
•	Vmbo	Kader	

beroepsgerichte 
leerweg

•	Vmbo	gemengde	
leerweg/ theoreti-

sche leerweg

•	Mavo-diploma,
alle vakken op 

D-niveau
•	Vmbo	gemengde	
leerweg of theore-

tische leerweg
•	Mbo-diploma	

dat geen toegang 
tot hbo-niveau 

geeft

•	Havo-diploma
•	Mbo-4	diploma	
•	Propedeuse	hbo	

of wo
•	Diploma	hbo	of	
wo	(voor	verkorte	

variant)
 

•	Vwo-diploma
•	propedeuse	hbo	

of wo, 
•	Internationaal	

bewijsstuk tot toe-
lating tot Neder-
lands universitair 

onderwijs

Indien van 
toepassing NT 2

Indien van 
toepassing NT 2

Indien van 
toepassing NT 2

studielast 2400	sbu	(96	cp’s) 4800	sbu	(192	cp’s) 6400	sbu	(256	cp’s) 240	cp,		(120-150	
cp Verkort) 

240	cp	**

werkend 
leren

1440	sbu	(60%) 
57	cp’s

2880	sbu	(60%) 
115	cp’s

3200	sbu	(50%) 
128	cp’s

120	cp	(50%)	 96	cp	(40%)

Leren op 
opleidings-

instituut

960	sbu	(40%),
waarvan ROC: 

240 sbu

1920	sbu	(40%)
waarvan

ROC: 480 sbu

3200	sbu	(50%),	
waarvan

ROC: 800 sbu

120	sbu	(50%),	
waarvan
HBO:	30	cp

144	cp	(60%),	
waarvan

universiteit:	30	cp

*  Inmiddels kent de bachelor een gecomprimeerde variant van 2½ of 2 jaar, waarvoor hbo- of wo-diploma vereist is. Ook de 

opleiding tot allround politiemedewerker kent een gecomprimeerde variant, waarvoor een mbo-4 diploma vereist is.

** Na 3 jaar (180 cp) Bachelor diploma.

onderwijs gebruikelijke European Credit Transfer 
System	(ECTS),	waarbij	28	sbu’s	staan	voor	1	credit-
point	(cp).	Bij	de	drie	opleidingen	op	mbo-noveau	is	1	
cp	25	sbu.	

Opleidingsvarianten en aangepaste leertrajecten
Inmiddels	zijn	binnen	de	initiële	opleidingen	enkele	
varianten ontwikkeld leidend tot dezelfde diplome-
ring	als	de	normale	opleidingen.
a.	 	Voor	de	politiekundige	bachelor	is	een	gecompri-

meerd leertraject ontwikkeld, waarin overigens 
alle	vastgestelde	kernopgaven	aan	bod	komen.	
De gecomprimeerde opleiding tot politiekundige 
bachelor	duurt	twee	of	tweeënhalf	jaar	(3360-4200	
sbu’s).	Dit	is	afhankelijk	van	de	vooropleiding.	In	
principe komt iedereen met een afgeronde hbo- of 
wo-opleiding	in	aanmerking	voor	deze	opleiding.	
Studenten die hbo Integrale Veiligheidskunde 
(IVK),	hbo	Integrale	Veiligheidszorg	(IVZ),	hbo	
Integrale	Veiligheid	(IV)	of	een	universitaire	studie	
met een veiligheids- of politiespecialisatie hebben 
afgerond, kunnen deze opleiding in twee jaar 
doorlopen.

b.	 	Per	januari	2007	biedt	de	Politieacademie	ook	een	
verkorte variant voor de opleiding tot Allround 
politiemedewerker	aan.	Dit	verkorte	traject,	met	
een	duur	van	ongeveer	2,5	tot	3	jaar,	is	bedoeld	
voor studenten die minstens een afgeronde mbo 
4-opleiding	hebben.	

Hiernaast	zijn	er	alternatieve	leertrajecten	ontwikkeld	
voor bijzondere doelgroepen, zoals 16-17 jarigen, 
deeltijdstudenten en studenten die een opleiding 
volgen	tot	vrijwillig	politieambtenaar.	
a.	 	De	opleiding	voor	de	vrijwillige	politie	heeft	het	
karakter	van	de	deeltijdvariant	met	extra	veel	
zelfstudie.	De	opleiding	voor	de	vrijwillige	politie	
was een opleiding tot assistent politiemedewer-
ker op kwalificatieniveau 2, maar vanaf 2006 
staan ook hogere niveaus open voor vrijwillige 
politiemedewerkers.	

b.	 	De	Politieacademie	heeft	in	samenwerking	met	
korpsen	en	de	geselecteerde	ROC’s	en	hogescholen	
een aangepast leertraject ontwikkeld voor 16 en 
17	jarigen.	Dit	aangepaste	leertraject	bestaat	uit	
dezelfde kernopgaven en proeven van bekwaam-
heid.	De	volgorde	is	echter	aangepast	omdat	
medewerkers van de politie voor hun 18e jaar geen 
opsporingsbevoegdheid hebben en geen wapens 
mogen	dragen.

c.	 	Ook	voor	mensen	die	in	deeltijd	willen	werken	bij	
de	politie	is	een	aangepast	leertraject	ontwikkeld.

Major-Minor
Steeds meer bacheloropleidingen in het hoger onder-
wijs worden ingericht volgens de major-minorstructuur 
met	als	doel	de	flexibiliteit	in	het	studieprogramma	
te	vergroten.	De	major	is	de	kern	van	een	bachelor	op	
hbo- of wo-niveau en omvat het grootste gedeelte van 
de	totale	opleiding.	Met	een	minor	kan	de	student	zijn	
horizon	verbreden	of	zich	juist	specialiseren.
In 2006 is door de minister van Binnenlandse Zaken 
en Koninkrijkrelaties en de minister van Justitie de 
mogelijkheid geopend om gestalte te geven aan 
minors	binnen	het	politieonderwijs.
De student kiest in overleg met het korps een minor-
programma	(30	credit	points),	waardoor	de	studie	nog	
beter past bij zijn ambities en talenten, en de behoef-
ten	van	het	korps.	De	student	heeft	de	keuze	tussen	
enkele minors binnen de politiekundige bachelor en 
de	bachelorperiode	van	de	politiekundige	master.	Ook	
minors bij een hogeschool, universiteit of een buiten-
landse instelling voor hoger onderwijs behoren tot de 
mogelijkheden.	Daarnaast	is	er	in	de	politiekundige	
bachelor een minor die een voorbereiding vormt op de 
politiekundige	master.	

De faculteit heeft inmiddels de volgende minors 
voorbereid of ontwikkeld:
•	 	Wetenschappelijke	minor:	voorbereiding	op	de	po-
litiekundige	masterfase	(al	dan	niet	internationaal);

•	 	Internationale	minor:	een	internationale	verbre-
ding van de politiekundige bachelor;

•	 	Recherchekundige	minor:	zowel	verdieping	als	
voorbereiding op de recherchekundige master;

•	 	Gecombineerde	minor	Jeugdzorg	en	Optreden	bij	
milieuovertredingen.

Vernieuwde brugjaar Politie
Op	een	aantal	ROC’s	wordt	al	jaren	een	brugjaar	
politie	verzorgd.	De	geselecteerde	ROC’s	hebben	hun	
brugjaar politie omgevormd tot brugjaar nieuwe stijl 
(aansluitend	bij	het	vernieuwde	politieonderwijs).	
Zo’n	brugjaar	politie	bij	een	ROC	is	met	name	geschikt	
voor	16	en	17	jarigen,	die	(nog)	niet	door	de	selectie	
zijn	gekomen	of	waarvoor	(nog)	geen	vacature	is	in	
een	korps.
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Vormgeving postinitieel politieonderwijs
Omvang leergangen
Een	leergang	omvat	minimaal	840	en	maximaal	
1680	studiebelastingsuren	(sbu),	oftewel	30	tot	
maximaal	60	credit	points)2.	Na	een	specialistische	
leergang	is	soms	sprake	van	een	extra	specialisatie.	
Functiegerichte applicaties zijn meestal onderdeel van 
een	leergang;	enkelen	vallen	erbuiten.	De	omvang	in	
sbu	varieert.	
 
Deeltijdse en voltijdse variant
Het	postinitiële	politieonderwijs	kent	vooral	leergan-
gen	in	deeltijd.	Er	zijn	echter	ook	enkele	leergangen	
die	in	voltijd	gevolgd	kunnen	worden.	Hiermee	wordt	
ingespeeld op de behoefte van korpsen aan meer 
flexibiliteit	van	het	politieonderwijs.	In	overleg	met	
de korpsen wordt jaarlijks bezien welke leergangen 
voldoende volume hebben voor of een deeltijdse- of 
een	voltijdse	variant,	of	beide.	Deeltijdonderwijs	zorgt	
ervoor dat het reguliere werk van de studerende 
medewerker in een oude, nieuwe of projectfunctie 
tijdens de studie voor een deel gecontinueerd kan 
worden.	De	deeltijdstudie	bestaat	uit	instituutsleren,	
werkend	leren	en	studeren	in	eigen	tijd	(zelfstudie),	
in	gemiddeld	20	uur	per	week.	Dit	gemiddelde	van	20	
studiebelastingsuren	(sbu)	per	week	is	een	minimum	
om	bij	42	studieweken	uit	te	komen	op	840	sbu	(een	
jaar	deeltijd)	of	op	1680	sbu	(twee	jaar	deeltijd).	Met	
betrekking tot het studeren in eigen tijd maakt elk 
korps afspraken met de OR, zolang de CAO hierover 
niets geregeld heeft3.	Tevens	is	er	tijdens	een	periode	
van leren in de werkomgeving sprake van inzetbaar-
heid, als de praktijkopdrachten van een kernopgave 
passen bij de voorhanden zijnde reguliere werkzaam-
heden en het inmiddels bereikte competentieniveau 
van	de	medewerker.	Bij	een	volledige	werkweek	is	
de studerende medewerker derhalve ondanks zijn 
studie gemiddeld toch nog 2½ tot 4 dagen per week 
beschikbaar	voor	productieve	arbeid	voor	het	korps.	
Het	spreekt	voor	zich	dat	de	student	hierover	in	de	
leerwerkovereenkomst goede afspraken maakt met 
zijn	korps	(lijnchef	en/of	trajectbegeleider).	

Bij voltijdse varianten is de student niet of nauwelijks 
productief inzetbaar en kan hij zijn tijd volledig 
besteden	aan	zijn	studie.	Evenals	bij	de	deeltijdse	
variant is er tijdens een periode van werkend leren 
sprake van inzetbaarheid, als de praktijkopdrachten 
van een kernopgave passen bij de voorhanden zijnde 
reguliere werkzaamheden en het inmiddels bereikte 
competentieniveau	van	de	medewerker.	

Duaal en flexibel4

Ofschoon	ook	het	postinitiële	politieonderwijs	in	
principe	duaal	is,	bestaat	er	anders	dan	bij	de	initiële	
opleidingen geen vaste verhouding tussen het percen-
tage	werkend	leren	en	het	percentage	instituutsleren.	
Per	kernopgave	kan	deze	sterk	uiteenlopen	(van	0	
tot	100%).	De	variatie	heeft	te	maken	met	de	aard	
van	het	specialisme	of	het	leidinggeven.	Soms	kun-
nen competenties alleen verworven worden in een 
praktijksimulatie, bijvoorbeeld als het gaat om het 
aanhouden van verdachten, het beveiligen van vips, 
observatie	of	infiltratie.

Korpsen	kunnen	behoefte	hebben	aan	een	flexibele	
planning van de inzet van studerende medewerkers 
die op hun beurt weer belang hebben bij een studie-
ritme dat past bij hun persoonlijke situatie, arbeids-
omstandigheden	of	arbeidsvoorwaarden.	Dat	kan	
door een variatie in werk-/ studieritme enerzijds en 
verlenging	van	de	doorlooptijd	anderzijds.	Zo	bestaat	
de mogelijkheid om, afhankelijk van de uniforme 
modaliteitskeuze	per	leergang	(zie	paragraaf	4),	de	
periodes van werken en leren af te wisselen per week, 
per twee of vier weken, enzovoorts, passend bij de 
planningssystematiek	van	de	korpsen.
Verder kan de doorlooptijd van een deeltijdleergang 
maximaal	verdubbeld	worden.	Een	deeltijdleergang	
van	1680	sbu	kan	dan	in	maximaal	vier	in	plaats	van	
twee	jaar	gevolgd	worden.	Ook	een	verkorting	van	de	
doorlooptijd is mogelijk, als op basis van een EVC-pro-
cedure vrijstellingen worden verkregen voor een deel 
van	het	curriculum.
In zekere zin is een student vrij om kernopgaven 

3		In	de	tweede	notitie	voor	de	Board	Personeel	van	de	Raad	van	Hoofdcommissarissen		wordt	deze	kwestie	als	volgt	geformuleerd	(zie	aldaar	

eind	paragraaf	7.5):	De	feitelijke	invulling	van	het	aandeel	studeren	in	eigen	tijd	is	afhankelijk	van	de	regionale	studiefaciliteitenregeling.	Deze	

verschillen	per	korps.	Dat	kan	betekenen	dat	korpsen	er	ook	voor	kunnen	kiezen	om	meer	of	minder	sbu	in	eigen	tijd	te	laten	plaatsvinden.	

Teneinde korpsen hierbij te faciliteren zou tevens kunnen worden overwogen dat op landelijk niveau met de politievakorganisaties een 

basisafspraak	wordt	gemaakt	dat	tenminste	60%	van	het	postinitieel	onderwijs	in	eigen	tijd	plaatsvindt.	Dat	zou	dan	bij	de	eerstvolgende	CAO-

onderhandelingen	kunnen	worden	ingebracht.	N.B:	60%	in	plaats	van	40%	na	de	standpuntbepaling	in	de	Raad	van	Hoofdcommissarissen.
	4.		Zie	verder	ook	hoofdstuk	4.

2   De omvang van een leergang is deelbaar door 28, waardoor studiepunten kunnen worden uitgedrukt in credit points, de Europese 

standaardnorm	voor	studiepunten	(ECTS).	Een	postinitiële	leergang	levert	dan	minimaal	30	en	maximaal	60	credit	points	op.	ECTS	staat	voor	

“European	Credit	Transfer	System”.

in een bepaalde volgorde te doorlopen, in overleg 
met	zijn	begeleidingsteam.	Wel	kan	er	bij	sommige	
leergangen sprake zijn van een voorwaardelijke 
volgordelijkheid	van	de	kernopgaven.	

Instroombeleid politieonderwijs postinitieel
Toelatingsdrempels
Er zijn twee soorten drempels voor toelating tot de 
postinitiële	leergangen:
1.			De	niveaudrempel,	te	bepalen	door	de
	 Politieacademie.
	 	Het	gaat	dan	om	het	vaststellen	van	het	vereiste	

kwalificatieniveau van een kandidaat op basis 
van	zijn	of	haar	vooropleiding	of	ervaring.	Is	dat	
bijvoorbeeld mbo- of hbo-niveau? EVC-procedures 
richten zich op het bepalen van de niveaudrempel, 
waarbij het EVC-bureau instroomrichtlijnen kan 
hanteren.	Ook	worden	bij	sommige	leergangen	
bepaalde vormen van assessment gebruikt om het 
niveau	van	de	kandidaat	te	bepalen.	Voorbeelden	
hiervan	zijn	de	‘intest’	bij	bepaalde	leergangen	en	
functiegerichte applicaties bij gevaarsbeheersing, 
bijzondere opsporing en technische recherche, 
en een assessmentprocedure bij de tactisch en 
strategisch leidinggevende leergangen evenals de 
recherchekundige	master.	

2.	 	De	geschiktheidsdrempel,	te	bepalen	door	het	
korps.

	 	Het	gaat	dan	om	de	persoonlijke	geschiktheid	
van	een	kandidaat.	Ook	als	deze	formeel	goed	is	
toegerust, kan de persoonlijke motivatie of instel-
ling toch een reden zijn voor het korps om negatief 
te	staan	tegenover	toelating	tot	een	postinitiële	
leergang.	

Bij	de	instroom	in	het	postinitiële	politieonderwijs	
gaat het om de vereiste niveaudrempel voor:
•	 	nieuwe,	initieel	opgeleide	poIitiemedewerkers	en	

politiekundigen; 
•	 	voormalig	opgeleide	politiefunctionarissen	met	

een basispolitie- of inspecteurdiploma of gelijk-
waardige ervaring;

•	 zij-instromers	uit	het	regulier	(beroeps)onderwijs.

Instroom- en doorstroomrichtlijnen
Voor nieuw of voormalig opgeleide politiefunctiona-
rissen is het diploma van allround politiemedewerker 
of een daarmee gelijk te stellen niveau voorwaarde 
voor toegang tot de leergang voor operationeel 
leidinggevende, leergangen voor een rechercheme-
dewerker,	enz.	Verder	is	het	(niveau	van	het)	diploma	
van politiekundige bachelor voorwaarde voor het 

volgen van de leergang tactisch leidinggevende of 
de specialistische leergangen op recherchekundig of 
politiekundig	niveau.	Tenslotte	is	het	(niveau	van	het)	
diploma van politiekundige master nodig voor de 
leergang	strategisch	leidinggevende.	

Er	kan	ook	verticaal	ingestroomd	worden,	d.w.z.	van	
een lager leidinggevend naar een hoger leiding-
gevend niveau of van een lager specialistisch naar een 
hoger	specialistisch	niveau.	Deze	route	verloopt	in	
principe	via	het	initiële	onderwijs,	omdat	de	toegang	
tot	een	hoger	postinitieel	niveau	om	hogere	initiële	
basiscompetenties vraagt (zie Politie(onder)wijzer 
op http://10.100.128.75/politieonderwijzer/main.asp). 
Het	aandeel	te	volgen	initieel	onderwijs	zal	afnemen,	
naarmate	er	minder	executieve	competenties	nodig	
zijn.	Ook	is	instroom	mogelijk	tussen	verschillende	
specialismen van hetzelfde kwalificatieniveau of 
tussen specialistische en leidinggevende leergangen 
van	hetzelfde	kwalificatieniveau.
 
Voor de zogenaamde zij-instromers uit het reguliere 
(beroeps)onderwijs	geldt	dat	zij	kunnen	instromen	in	
initieel of eventueel in postinitieel politieonderwijs 
(zie	ook	de	brochure	over	diplomaequivalentie).	Voor	
niet-executieven,	dat	wil	zeggen	degenen	zonder	
opsporings- of wapenbevoegdheid, is denkbaar dat 
zij met name voor administratieve en technische 
werkzaamheden direct instromen in een leergang 
of functiegerichte applicatie ten behoeve van een 
niet-executieve	functie.	

Erkenning van Verworven Competenties 
(EVC)
EVC staat voor Erkenning van Verworven Compe-
tenties.	In	een	EVC-procedure	worden	competenties	
van studenten beoordeeld aan de hand van criteria 
uit de kwalificatie- en competentiestructuur van 
het	samenhangend	stelsel	van	het	politieonderwijs.	
Hierbij	is	accordering	vereist	van	de	direct	leidingge-
vende, die daarmee borg staat voor het daadwerkelijk 
herkennen en aanwezig zijn van de beschreven 
competenties	van	de	kandidaat.	

Voor wie is EVC bedoeld?
1.	 	Verkrijgen van vrijstellingen: voor studenten waar-

van het korps van mening is dat zij overgekwalifi-
ceerd zijn voor de opleiding of leergang waarvoor 
zij	zich	aanmelden.	Deze	studenten	kunnen	via	een	
EVC-procedure	vrijstellingen	krijgen	voor	(delen	van)	
de	proeve	en	daarmee	voor	delen	van	de	opleiding.
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2.	 	Instromen zonder vastgestelde kwalificatie-eisen: 
voor kandidaten die niet voldoen aan de vereiste 
kwalificatie-eisen, maar waarvan het korps van 
mening is dat zij op basis van relevante werkerva-
ring over voldoende competenties beschikken om 
de	opleiding	met	succes	te	kunnen	volgen.	
Deze studenten kunnen via een EVC-procedure 
eventueel	toch	toegang	krijgen	tot	de	opleiding.

3.	 	Diplomagelijkstelling: politiefunctionarissen met 
oude	politiediploma’s	(en	relevante	werkervaring)	
kunnen deze laten gelijkstellen aan de nieuwe 
kwalificatiestructuur, veelal met het doel de 
mogelijkheid tot doorstroom naar andere reguliere 
opleidingen.

Het	erkennen	van	verworven	competenties	kan	leiden	
tot een verkort leertraject op basis van een vrijstelling 
voor	één	of	meer	examenopdrachten	of	een	volledige	
proeve van bekwaamheid behorende bij een kernop-
gave.	De	vrijstellingen	kunnen	zowel	voor	het	initiële	
als	het	postinitiële	traject	gelden.

Hoe verloopt EVC?
Voor het verkrijgen van een vrijstelling wordt de 
aantoonbaar behaalde kwalificaties, certificaten en/of 
werkervaring vastgesteld en beoordeeld aan de hand 
van het beroepsprofiel en de proeve van bekwaam-
heid.	Voor	toelating	tot	een	opleiding	wordt	de	
aanvraag beoordeeld aan de hand van de instroomei-
sen	van	het	niveau	van	de	opleiding	of	leergang.

Het	korps	vraagt	een	EVC-procedure	aan	door	een	
door de korpsleiding geautoriseerde functionaris, 
en bepaalt of een kandidaat persoonlijk geschikt is 
voor	het	volgen	van	een	opleiding	of	leergang.	Ook	
kan het korps de kandidaat bijstaan bij de opbouw 
van het portfolio door concreet aan te geven over 
welke opleidings- of ervaringscompetenties deze 
reeds	beschikt.	De	aanvraag	wordt	onderbouwd	met	
informatie over de kwalificaties en competenties van 
de	kandidaat.	
Het	EVC-bureau	bepaalt	welke	competenties	op	
het	niveau	van	het	initiële	politieonderwijs	relevant	
zijn	voor	toelating	tot	de	betreffende	postinitiële	
leergang.	Als	de	quick-scan	van	het	EVC-bureau	(op	
basis van het portfolio en de algemene instroom-
richtlijnen) onvoldoende aanknopingspunten biedt, 
moet een criteriumgericht interview en eventueel een 
proeve	van	bekwaamheid	(of	één	of	meer	daarvan	

deel	uitmakende	examenopdrachten)	uitwijzen	of	de	
kandidaat  een vrijstelling krijgt voor de gevraagde 
kernopgave.
Het	besluit	over	een	aanvraag	wordt	vervolgens	
genomen door een EVC-commissie met een onafhan-
kelijke	voorzitter.	Het	besluit	van	de	EVC-commissie	
kan inhouden: wel of geen vrijstellingen, wel of 
niet	hoger	instromen	(gegeven	het	oordeel	over	de	
niveaudrempel), wel of geen diplomagelijkstelling, 
wel	of	niet	een	proeve	van	bekwaamheid	afleggen.	
Bij een positief advies wordt door de EVC-commissie 
een	EVC-bewijs	verstrekt.
Kandidaten kunnen het meeste rendement uit 
verworven competenties halen, wanneer ze ruim 
voor aanvang van het onderwijs de EVC-aanvraag in 
behandeling	laten	nemen	door	het	EVC-bureau.	Zie	
hiervoor ook de EVC-site op 
http://ccm.politieacademie.politie.nl.	Ook	kunnen	
geïnteresseerde kandidaten met behulp van de 
Politie(onder)wijzer	(zie	ook	deze	website)	nagaan	of	
ze	in	aanmerking	komen	voor	EVC’s.

Samenwerking met het regulier 
beroepsonderwijs
Geselecteerde ROC’s en HBO’s
Zes5	regionale	opleidingscentra	(ROC’s)	en	drie	instel-
lingen	voor	hoger	beroepsonderwijs	(hogescholen)	
zijn geselecteerd om een bijdrage te leveren aan het 
initiële	politieonderwijs.	Het	doel	van	de	samenwer-
king met het regulier onderwijs is: 
•	 in-	en	doorstroom	bevorderen;
•	 diploma-equivalentie	realiseren;
•	 	co-educatie	met	andere	beroepsgroepen	bewerk-

stelligen, met het oog op integrale veiligheid en 
interprofessionele samenwerking;

•	 	de	mogelijkheid	scheppen	voor	studenten	om	een	
doorstroomkwalificatie en algemene maatschap-
pelijke	kwalificaties	te	verwerven.

 
Voor de ontwikkeling en uitvoering van onderwijs 
voor	de	mbo-opleidingen	(assistent	politiemedewer-
ker, politiemedewerker en allround politiemedewer-
ker)	werkt	de	Politieacademie	(Faculteit	Algemene	
Politiekunde) samen met: 
•	 ROC	Zadkine	en	Albedacollege	in	Rotterdam
•	 Friese	Poort	in	Leeuwarden
•	 	Walraven	van	Hall	College	in	Amsterdam	(ROC	

Amsterdam)
•	 Mondriaan	Onderwijsgroep	in	Den	Haag
•	 ROC	Nijmegen
•	 Baronie	College	Breda
Voor de ontwikkeling en uitvoering van het onderwijs 
van de politiekundige bachelor en master wordt 
samengewerkt met:
•	 Haagse	Hogeschool
•	 Hogeschool	Utrecht
•	 Saxion	Hogescholen	Enschede	en	Deventer
•	 Vrije	Universiteit	van	Amsterdam	(VU)
•	 Universiteit	Twente
•	 Katholieke	Universiteit	Brabant	(KUB)
•		 	Canterbury	Christ	Church	University	(CCCU)	te	Kent,	
UK

 
De geselecteerde instellingen verzorgen in de nieuwe 
politieopleidingen vooral onderwijs gericht op co-edu-
catie	met	andere	beroepsgroepen.	Zij		leveren	daartoe	
een bijdrage van 1/8 deel van de totale studielast, op 
contractbasis,	in	opdracht	van	de	Politieacademie.	
Het	gaat	hierbij	om	samenwerking	op	projectmatige	
basis, rondom de kernopgaven waarbij de politie met 
externe	partners	samenwerkt,	met	name	rond	de	
thema’s	gemeenschappelijke	veiligheidszorg,	jeugd-
zorg	en	kwaliteitsprojecten.

Ook	in	het	postinitiële	onderwijs	zijn	er	samen-
werkingsrelaties	met	vooral	het	reguliere	(hoger)	
beroepsonderwijs.	
•	 	Voor	de	Politiekundige	milieuspecialist	is	het	
onderwijs	gezamenlijk	ontwikkeld	met	Saxion	
Hogescholen	en	participeert	deze	hogeschool	in	de	
uitvoering.

•	 	Enkele	kernopgaven	met	betrekking	tot	verkeers-
advisering binnen de leergang politiekundige 
verkeersspecialist zijn ontwikkeld en worden 
uitgevoerd	met	de	Hogeschool	voor	toerisme	en	
verkeer	in	Breda.

•	 	De	afstudeervariant	‘Forensisch-technische	
opsporing’	binnen	de	Recherchekundige	master	
is ontwikkeld in samenwerking met het NFI en de 
Universiteit/Hogeschool	van	Amsterdam.

•	 	De	Strategisch	Leidinggevende	Leergang	is	een	
co-productie van de Politieacademie met de 
Nederlandse	School	voor	Openbaar	Bestuur	(NSOB).

De Politieacademie heeft sinds 2004 een leerstoel 
‘Internationalisering	van	de	politiefunctie’	aan	de	VU	
te	Amsterdam.	
De verbinding tussen het politieonderwijs met kennis 
en onderzoek is versterkt door de installatie van zes 
lectoren	bij	de	Politieacademie	(zie	hoofdstuk	9),	
waarvan enkele ook een leerstoel aan een universiteit 
hebben.	Er	wordt	ook	een	aantal	nieuwe	lectoraten	
voorbereid.

5 	Feitelijk	zijn	het	er	zeven.	De	ROC’s	Zadkine	en	het	Albedacollege	uit	Rotterdam	hebben	een	gezamenlijk	contract	met	de	Politieacademie.
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De combinatie tussen leren en werken (duaal systeem) is 
één van de pijlers waarop het politieonderwijs rust. Een 
deel van de opleidingstijd binnen het opleidingsinstituut 
wordt bij de initiële opleidingen en bij sommige postinitiële 
leergangen verzorgd door reguliere onderwijsinstellingen, 
waarbij gebruik wordt gemaakt van gevarieerde 
werkvormen. 

Het	leren	in	de	praktijk,	‘werkend	leren’,	of	‘leren	
op	de	werkplek’,	verstaan	we	in	navolging	van	
Blokhuis	(2006)6		als	‘individueel	leren	dat	gepland	
en bewust verloopt in een niet-ontworpen leerom-
geving op de werkplek, dat meer en meer intern 
gestuurd moet verlopen en gericht is op zowel het 
verwerven van competenties als het participeren in de 
politieorganisatie’.	

Leeromgeving
Een leeromgeving is een omgeving die de student 
uitnodigt om leeractiviteiten uit te voeren en die 
uitdaagt	tot	leren.	Er	zijn	verschillende	soorten	
leeromgevingen, afhankelijk van de mate waarin en 
de	wijze	waarop	met	anderen	wordt	samengewerkt.	
Ook zijn er binnen de leeromgeving verschillende 
rollen	te	onderscheiden.	Binnen	de	leeromgevingen	
kunnen verschillende werkvormen toegepast worden, 
variërend	van	individueel	tot	collectief,	op	een	
zelfontdekkende of interactieve wijze, al dan niet met 
behulp	van	digitale	hulpmiddelen.

Leerwerkplaatsen
In de operationele bedrijfsvoering van de korpsen 
worden	operationele	leerwerkplaatsen	gecreëerd	
(gevarieerde	werkplekken:	achter	de	balie,	op	straat	
etc.)	voor	de	initiële	student.	Voor	de	postinitiële	
student worden er afhankelijk van het specialisme 
tactische, strategische, adviserende en leidinggevende 
leerwerkplaatsen	ingericht.	Deze	leerwerkplaatsen	
zijn	gekoppeld	aan	de	kernopgaven.	Studenten	
rouleren	langs	de	leerwerkplaatsen	(carrousel)	volgens	
een	uitgestippeld	leertraject.	Ze	krijgen	afgebakende	
leeropdrachten die een duidelijke relatie hebben met 
de	kernopgaven	en	proeven	van	bekwaamheid.	De	
studenten maken deel uit van een team en er wordt 
tijd	voor	reflectie	gereserveerd	(gemiddeld	vier	uur	
per	week).	Op	de	leerwerkplaats	is	de	mogelijkheid	
om	te	communiceren	via	internet	(e-mail,	discussielijst,	
leeropdrachten,	portfolio,	informatiebronnen,	etc.).	
De korpsen zijn zelf verantwoordelijk voor de kwa-

liteit	van	de	leerwerkplaatsen	(zie	verder	paragraaf	
‘Referentiekader	‘Werkend	leren’).	

Coaching en begeleiding van de student
De Politieacademie is verantwoordelijk voor het leren, 
ook	als	in	een	werkomgeving	geleerd	wordt.	Tijdens	
het leren in een werkomgeving wordt gewerkt aan 
dezelfde kernopgaven als tijdens de periode aan het 
instituut.	Het	leren	in	beide	situaties	is	complementair	
en moet leiden tot een goede integratie van theorie 
en	praktijk.	Daarbij	is	een	goede	afstemming	tussen	
het onderwijsinstituut en het korps van doorslag-
gevend	belang.	

Hoewel	de	student	gedurende	het	opleidingstraject	
in toenemende mate zelf verantwoordelijk is voor het 
verwerven van competenties en ook verantwoordelijk 
is voor de kwaliteit van het werk, is de rol van het 
coachings- en begeleidingsteam op het onderwijsinsti-
tuut	en	korps	van	groot	belang.	
Er zijn binnen de leeromgeving op het onderwijsinsti-
tuut de volgende rollen onderscheiden: 

•	 De	leerprocesbegeleider:
Deze functionaris bewaakt de algehele voortgang 
van de student tijdens het leren op het instituut en 
gezamenlijk	met	de	trajectbegeleider	(initieel)	of	
lijnchef	(postinitieel)	tijdens	de	periode	werkend	
leren.	Hij/zij	is	aanspreekpunt	bij	problemen.	Tevens	is	
hij verantwoordelijk voor het volgen van de studievor-
deringen	en	de	vastlegging	daarvan.

•	 De	docent:	
De docent kan verschillende rollen vervullen:
-   In de rol van docent brengt hij/zij de vakinhoud bij 
de	student	tot	ontwikkeling.	

-  Als trainer/instructeur ondersteunt hij/zij het 
leerproces van de student door het uitleggen, 
voordoen en trainen van vaardigheden die volgens 
vaste	procedures	verlopen.	Hij/zij	geeft	ten	aanzien	
van deze taakuitvoering gerichte informatie en 
stelt	directe	stuurvragen.	

-  Als ontwerper/ontwikkelaar ontwerpt hij/zij 
leeromgevingen, leeractiviteiten, leermiddelen en 
materialen die het leren van de student uitlokken 
en	faciliteren.

-  Als coach biedt hij/zij de student ondersteuning bij 
het leerproces: helpt de student het leerproces op 
gang te brengen aan te sturen en in goede banen 
te	leiden.	Hij	schept	voorzieningen	en	randvoor-
waarden	voor	leren	en		zorgt	voor	feedback.

4. Duaal politieonderwijs: leren op het  
 onderwijsinstituut en leren in het korps

6 Politieonderwijsraad	(2006).	Werken aan werkend leren.	Den	Haag,	Politieonderwijsraad

-  Als assessor beoordeelt hij/zij de leerresultaten 
diagnostisch,	tijdens	het	leerproces	van	de	student.	

De student verwerft in het korps de competenties 
- beschreven in de kernopgaven - onder andere door 
een	productieve	bijdrage	te	leveren.	De	werkomge-
ving	in	het	korps	is	tegelijk	ook	leeromgeving.	Dat	
stelt eisen aan degenen die verantwoordelijk zijn voor 
het	leerproces	van	de	student	in	het	korps.	Binnen	
korpsen zijn de volgende rollen van belang bij het 
leerproces:

•	 De	praktijkcoach	
De praktijkcoach is een uitvoerende politiefunctio-
naris die, tijdens de uitvoering van de reguliere taak, 
werkbegeleiding geeft aan de student en hem of haar 
ondersteunt bij het verwerven van de in de kernop-
gaven	beschreven	competenties.	Het	coachen	van	
studenten	is	voor	de	praktijkcoach	een	taakaccent.
 
•	 De	trajectbegeleider
De trajectbegeleider bewaakt de voortgang van het 
werkend leren tijdens de opleiding en is aanspreek-
punt	bij	problemen.	De	trajectbegeleider	draagt	
er zorg voor dat studenten leerzaam werk kunnen 
doen, dat alles goed georganiseerd is en dat de 
voorwaarden	aanwezig	zijn	voor	effectief	leren.	De	
traject begeleider verzorgt de inroostering, of laat 
deze verzorgen en begeleidt de samenwerking tussen 
de	student	en	de	praktijkcoach.	Tevens	onderhoudt	
hij/zij	contacten	met	het	onderwijsinstituut.	In	het	
initiële	onderwijs	betreft	het	een	veelal	voor	deze	
functie	vrijgeroosterde	politiefunctionaris.	In	het	
postinitiële	onderwijs	valt	deze	functie	vaak	samen	
met	die	van	de	lijnchef.	
 

Binnen	het	initiële	politieonderwijs	zullen	de	functies	
aan de korpskant toegewezen zijn aan diverse 
functionarissen,	echter	in	het	postinitiële	politieon-
derwijs is de coachende en trajectbegeleidersrol in 
principe veelal weggezet in de lijn, omdat de lijnchef 
ook nu verantwoordelijk is voor het loopbaanbeleid 
als een resultante van functionerings- en beoor-
delingsgesprekken en voor de organisatie van de 
werkomstandigheden.	

De	spil	in	de	afstemming	is	in	het	initiële	politieonder-
wijs het duo trajectbegeleider – leerprocesbegeleider, 
ondersteund door het bureau werkend leren op de 
Politieacademie.	In	het	postinitiële	onderwijs	is	de	spil	
in deze afstemming enerzijds de lijnchef in de rol van 
de	trajectbegeleider	(en	eventueel	materiedeskundige	
coach), anderzijds de leerprocesbegeleider van het 
instituut.	Mocht	een	korps	voor	een	ander	model	kie-
zen,	dan	kan	dit	vanzelfsprekend.	Zo	kan	de	lijnchef	
een deel van de coaching delegeren aan een mate-
riedeskundige	medewerker	(praktijkcoach),	als	het	
gaat	om	het	verwerven	van	specifieke	competenties.	
De keuze voor een bepaalde optie zal sterk afhangen 
van het belang of de omvang van de instroom op de 
verschillende	disciplines.

Professionalisering van het 
begeleidingsteam
Docenten
Er zijn drie competentieprofielen voor docenten, de 
junior,	de	medior	en	de	senior	docent.	Alle	huidige	
docenten hebben, voordat zij in het nieuwe onderwijs 
worden	ingezet,	het	PDA	(Pedagogisch	Didactische	
Aantekening)	certificaat	behaald.	Daartoe	zijn	
competentiemetingen	uitgevoerd.	Afhankelijk	van	de	
uitkomsten van deze metingen is aan docenten een 
leertraject	aangeboden	dat	leidt	tot	certificering.	Dit	
deel van het project professionalisering is de eerste 
fase,	fase	A.
Parallel aan fase A is fase B gestart, waarbij vervolg-
trajecten op vakinhoudelijk en pedagogisch-didactisch 
gebied gevolgd kunnen worden om de docenten 
in staat te stellen door te groeien naar volwaardig 
docent.
Fase C is het traject waarbij docenten in staat worden 
gesteld	door	te	groeien	tot	excellente	docent.

Praktijkcoaches en trajectbegeleiders
De vereiste competenties voor de praktijkcoach en 
de	trajectbegeleider	worden	in	profielen	beschreven.	
Deze staan in het perspectief van een zich ontwik-
kelende	en	lerende	korpsorganisatie.	In	principe	kan	

Figuur 1:  De samenhang van de begeleiding van de 
student op de Politieacademie en in het korps
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iedereen	in	het	korps	optreden	als	praktijkcoach.	
Iedereen is immers verantwoordelijk voor een goed 
leerklimaat	binnen	de	eigen	setting.	Aanstaande	prak-
tijkcoaches kunnen zich via een kort duaal leertraject, 
aangeboden door de Politieacademie, voorbereiden 
op	hun	coachende	rol.	Tijdens	de	training	vindt	een	di-
agnose	van	de	leerstijl	plaats.	Het	korps	bepaalt	welke	
medewerkers	aan	deze	training	gaan	deelnemen.	
Voor trajectbegeleiders is een leertraject ontwikkeld 
van	een	aantal	weken.	Na	een	competentiemeting	
volgt	een	duaal	leertraject,	toetsing	en	certificering.
 
Handboek werkend-leren en startdagen
Tijdens de trainingen wordt aan de trajectbegeleiders 
en de coaches het handboek werkend-leren	uitgereikt.	
Dit handboek bevat de kernbegrippen van het 
initiële	politieonderwijs,	aanwijzingen	voor	coachen,	
informatie over de inzetbaarheid van studenten op 
verschillende momenten in hun opleiding en informatie 
over het curriculum, de kernopgaven en proeven van 
bekwaamheid.	De	postinitiële	leergangen	werken	met	
zogenaamde startdagen waar informatie wordt gege-
ven over bovengenoemde onderwerpen en met name 
de	rol	van	de	lijnchef/praktijkcoach	wordt	besproken.

 
Referentiekader ‘werkend leren’
De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid heeft 
een onderzoek verricht naar de wijze waarop de 
politiekorpsen en de Politieacademie de periode 
werkend leren van de mbo-opleidingsniveaus uit 
het	initiële	politieonderwijs	hebben	vormgegeven	
en de mate waarin dit bijdraagt aan een optimaal 
leerproces	van	de	student.	Naar	aanleiding	van	de	
uitkomsten	van	dit	onderzoek	heeft	de	Minister	van	
BZK de Politieonderwijsraad verzocht een advies7  te 
formuleren over de wijze waarop invulling gegeven 
kan worden aan de normen voor de kwaliteit van de 
periode van werkend leren, uitmondend in een door 
de Politieacademie en korpsen gedragen normenset 
voor	de	periode	werkend	leren.
Het	advies	van	de	Politieonderwijsraad	is	in	eerste	
instantie gericht op het richten, inrichten en ver-
richten	van	de	periode	werkend	leren	in	het	initiële	
politieonderwijs, maar zal eveneens als uitgangspunt 
dienen	voor	het	werkend	leren	in	het	postinitiële	deel	
van	het	samenhangend	stelsel.	Het	advies	omvat	de	
volgende onderdelen:
1.	 	Het	werkend	leren	wordt	binnen	korpsen	benoemd	

als bedrijfsproces en in elk korps wordt een 
proceseigenaar	aangewezen.

2.	 	Het	werkend	leren	wordt	als	proces	verankerd	
binnen	de	bestaande	interne	kwaliteitszorgcyclus.

3.	 Leerwerkplaatsen	worden	gecertificeerd.
4.	 	Bij	het	werkend	leren	betrokken	functionaris-

sen worden gecertificeerd en dit wordt binnen 
het samenhangend stelsel van politieonderwijs 
verankerd.

5.	 	De	faciliterende	rol	van	de	Politieacademie	wordt	
verder	uitgebouwd.

6.	 Afspraken	worden	duidelijk	vastgelegd.

Deze zes onderdelen van het advies zijn in het 
referentiekader	vertaald	naar	normen	en	indicatoren.	
Het	eerste	onderdeel	bevat	twee	normen	die	betrek-
king	hebben	op	visie	en	evaluatie.	Beide	beïnvloeden	
de	inrichting	van	de	periode	van	werkend	leren.	Het	
tweede onderdeel bevat normen die verwijzen naar 
proceseigenaar, personeel, landelijke afspraken, 
leerwerkplan, leerwerkplaats, onderwijsinhoudelijke 
afstemming en informatievoorziening & communica-
tie.	Binnen	deze	normen	gaat	het	om:
a.	 	taken,	rollen	en	verantwoordelijkheden	van	

actoren,
b.	 overeenkomsten	tussen	actoren,
c.	 plaats	en	programmering	van	leren,	en
d.	 uitwisseling	van	informatie.
In aansluiting op het INK-model krijgt dit onderdeel 
de	typering	van	inrichten.	
 
Het	derde	onderdeel	bevat	drie	normen	die	gekop-
peld zijn aan begeleiding & coaching, beoordeling en 
leer-	en	werktijd.	Binnen	deze	normen	gaat	het	om	
het	primaire	proces	van	werken	en	leren.	Anders	ge-
zegd,	dit	onderdeel	krijgt	de	typering	van	verrichten.	
Elk van de twaalf normen is uitgewerkt in een aantal 
eenduidige	en	meetbare	indicatoren.	De	indicatoren	
geven houvast bij het beoordelen in hoeverre aan de 
norm	is	voldaan.	De	beoordeling	levert	de	input	voor	
verdere gezamenlijke ontwikkeling en verbetering 
van	de	periode	van	werkend	leren.

In figuur 2 zijn de drie onderdelen in een cirkel 
geplaatst.	In	de	buitenste	cirkel	staat	het	richten	
centraal, in de middelste cirkel het inrichten en in het 
hart	van	de	cirkel	is	het	verrichten	opgenomen.	
 
Het	referentiekader	zal	een	belangrijke	rol	gaan	
spelen in de samenwerking tussen korpsen en 
Politieacademie met betrekking tot het politieon-
derwijs.	Dit	heeft	tot	gevolg	dat	partijen	vanuit	een	
gelijkwaardige houding en verantwoordelijkheidsbe-

7 Politieonderwijsraad	(2006).	Werken aan werkend leren. Advies met betrekking tot een normenset voor de periode van werkend leren.	

Politieonderwijsraad,	Den	Haag.

sef onderlinge afspraken moeten maken, zowel op 
beleidsniveau	als	rondom	de	concrete	uitvoering.	De	
implementatie en toepassing van het referentiekader 
in de praktijk is de verantwoordelijkheid van de 
Politieacademie	en	de	korpsen.
 
Bevoegdheid en inzetbaarheid initiële studenten 
in de periode werkend leren
Volgens de huidige wettelijke regeling zijn de 
studenten bij aanstelling in het korps en dus direct 
bij	aanvang	van	de	opleiding	opsporingsbevoegd.	Na	
ongeveer	negen	maanden	(nadat	de	vereiste	com-
petenties zijn verworven) zijn ze bovendien bevoegd 
om een wapen te dragen8.	Zij	zijn	dan	beperkt	
inzetbaar.	Voor	het	dragen	van	een	vuurwapen	geldt	
een uitzondering voor de opleiding tot assistent 
politiemedewerker.	De	groei	in	inzetbaarheid	van	de	
student is gekoppeld aan het afleggen van proeven 
van	bekwaamheid.	Deze	toetsmomenten	vormen	het	
teken om over te gaan naar een volgend niveau van 
bekwaamheid	en	inzetbaarheid.
 
Na circa 18-20 maanden zijn studenten inzetbaar in 
de noodhulp/24 uurshulp en bij grootschalig optreden 
binnen	het	taakgebied	ordebeheersing	(dit	ter	onder-
scheiding van geweldsbeheersing, door bijvoorbeeld 
ME-optreden).
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Figuur 2:  De ontwikkelde normenset voor de periode 
werkend leren bestaat uit drie onderdelen

Inroostering:
•	 	Voor	de	student	geldt	tijdens	de	perioden	van	
het	werkend	leren	in	de	korpsen	een	36	urige	
werkweek.

•	 	Voor	de	periodes	dat	de	student	werkend	leert	in	
het	korps	is	de	Arbeidstijdenwet	van	toepassing.

•	 	Voor	de	student	worden	per	jaar	ten	minste	165,6	
uur	verlof	ingeroosterd	door	de	Politieacademie.	
Van dit verlof wordt jaarlijks ten minste twee 
weken	aaneengesloten	ingeroosterd.

 
Bevoegdheid en inzetbaarheid postinitiële studenten
Anders	dan	in	het	initiële	politieonderwijs	beschikt	
de	postinitiële	student	bij	aanvang	van	de	leiding-
gevende of specialistische studie al over diverse 
bevoegdheden op grond van zijn eerdere politieop-
leidingen	en	trainingen.	In	het	geval	van	een	studie	
in deeltijd is de student daarnaast gewoon in deeltijd 
beschikbaar voor productieve werkzaamheden, zoals 
hij	die	al	uitvoerde.	Wel	kan	gaandeweg	de	studie	
meestal vooruitgelopen worden op een nieuwe 
werkplek op basis van de al nieuw verworven en de 
nog	te	verwerven	competenties.	

 
Bevoegdheden en verantwoordelijkheden 
van korpsen en Politieacademie
Uitgangspunt	is	dat	een	student	een	aanstelling	heeft	
bij	een	politiekorps	(regionaal	of	Korps	Landelijke	
Politie	Diensten).	Het	korps	is	verantwoordelijk	
voor het nemen van rechtspositionele besluiten, 
betreffende:
•	 	aanstelling,	proeftijd,	inschaling	en	beloning	
(toekennen	trede	in	salarisschaal),	ontslag,

•	 functionerings-	en	beoordelingsgesprekken,
•	 andere	rechtspositionele	besluiten.
Deze	besluiten	vinden	de	basis	in	het	BARP	(Besluit	
Algemene	Rechtspositie	Politie)	en	het	BBP	(Besluit	
Bezoldiging Politie) en vallen onder het regiem van 
de	ABW	(Algemene	Bestuurswet).	
De	Politieacademie	is	(eind)verantwoordelijk	voor	
de	kwaliteit	van	het	onderwijs.	De	verantwoordelijk-
heid van de Politieacademie is beschreven in de 
Onderwijs-	en	ExamenRegeling	(OER).	Besluiten	van	de	
Politieacademie	kunnen	de	(aanstellings)verantwoor-
delijkheid	van	een	korps	raken,	maar	niet	overnemen.	
Indien bijvoorbeeld het onderwijs van een student op 
grond	van	een	daartoe	genomen	besluit	wordt	beëin-
digd, zal het korps een daarop gebaseerde beslissing 
nemen de kandidaat te ontslaan of een andere functie 
te	geven.	De	verantwoordelijkheden	zijn	gescheiden,	
maar	beïnvloeden	elkaar	over	en	weer.	

8 Dit	geldt	voor	studenten	die	op	dat	moment	18	jaar	of	ouder	zijn.	Voor	jongere	studenten	wordt	een	aangepast	leertraject	ontwikkeld.
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De veranderingen in onze maatschappij worden mede 
gekenmerkt door de positie die de informatie- en 
communicatietechnologie (ICT) inneemt. Dit geldt bij 
alledaagse zaken voor iedereen, maar zeker ook voor het 
politiewerk. Het is dus van belang om al tijdens de opleiding 
te leren ICT als hulpmiddel te gebruiken, zowel bij het leren 
als bij het werk. De ICT-inbedding in het politieonderwijs is 
nooit een doel op zich. Het is één van de instrumenten die 
het onderwijs ondersteunt en het leerproces bevordert en 
bespoedigt. De inzet van ICT in het politieonderwijs is in lijn 
met de visie op het competentiegerichte duale leren.

ICT ondersteunt onderwijs
Vanuit het standpunt van het leren / leerproces zijn er 
de volgende uitgangspunten:
•	 De	student	is	verantwoordelijk	voor	zijn	leerproces.
•	 	Een	digitale	leeromgeving	en	digitale	leermiddelen	

spelen een belangrijke, ondersteunende rol bij het 
leerproces.

•	 	Toegankelijkheid	van	de	digitale	leeromgeving	is	
één	van	de	voorwaarden	om	een	flexibele	inrich-
ting	van	het	leerproces	te	bereiken.	

•	 De	digitale	leeromgeving	is	via	internet	bereikbaar.

Vanuit de implementatie binnen de politieorganisatie 
zijn er de volgende uitgangspunten:
•	 	De	inrichting	gaat	uit	van	de	huidige	situatie	en	de	
diversiteit	bij	de	korpsen.	

•	 	Beveiligen	van	operationele	informatie	is	een	
absolute	voorwaarde.

Inrichting van Leren en ICT
De digitale leeromgeving waarin de verschillende 
diensten worden ondergebracht die het leren faci-
literen	wordt	de	E-Campus	genoemd.	De	E-Campus	
omvat een digitale leeromgeving, faciliteiten voor 
communicatie en samenwerking tussen de partners in 
het leerproces en faciliteiten voor het management 
van	dat	leerproces.	In	de	digitale	leeromgeving	
wordt toegang geboden tot de kennisbestanden van 
Politiekennisnet, de catalogus van de mediatheek en 
diverse	online	bronnen.

De	E-Campus	is	toegankelijk	via	internet.	Deze	
eigen	omgeving	creëert	tegelijkertijd	de	openheid	
die	gewenst	wordt	door	partners	en	de	studenten.	
Daarbij waarborgt het de veiligheid van operationele 
politieinformatie en bestaande kennisdiensten, die 
op	het	besloten	beveiligde	politie	intranet	(PIN)	
aanwezig	blijft.

Voor het aanbieden van leeropdrachten en de com-
municatie tussen student en begeleiders wordt binnen 
de E-Campus gebruik gemaakt van de leeromgeving 
Blackboard.	Blackboard	en	vergelijkbare	leeromge-
vingen worden veel gebruikt binnen het regulier 
onderwijs.	De	Blackboardomgeving	kan	ook	gebruikt	
worden	voor	gebruik	van	digitale	portfolio’s.	Boven-
dien heeft Blackboard een strategisch samenwerkings-
verband	met	Microsoft	waarmee	integratie	met	de	
standaard binnen de politieorganisatie gewaarborgd 
is.

De Politieacademie faciliteert, onderhoudt en in-
noveert	de	E-Campus.	Op	de	diverse	lokaties	van	de	
Politieacademie	zijn	Open	LeerCentra	(OLC)	ingericht.

Consequenties voor de student
Het	is	de	verantwoordelijkheid	van	elke	student	om	
zelf de beschikking te hebben over een multimedia-
pc,	met	toegang	tot	internet,	en	functionele	Microsoft	
applicaties	(Microsoft	Office).
Omdat	de	student	leert	op	verschillende	locaties	(het	
korps, het regulier onderwijs, het instituut en thuis) 
en op verschillende tijden, geeft de Politieacademie 
de	voorkeur	aan	een	laptop.	Naast	deze	oplossing	
zijn	er	andere	mogelijkheden.	Vanzelfsprekend	staat	
het de student vrij de eigen invulling daarvan vorm te 
geven	mits	de	basisvoorziening	voorhanden	is.

Consequenties voor het korps
Studenten en trajectbegeleiders moeten toegang 
hebben	tot	de	E-Campus.	Dat	betekent	dat	er	binnen	
het korps de mogelijkheid moet zijn om internet 
te gebruiken om de leeropdrachten uit te kunnen 
voeren en het management van het leerproces te 
ondersteunen.	Mogelijk	moet	de	capaciteit	van	de	ICT	
infrastructuur	hierop	worden	afgestemd.	Het	spreekt	
vanzelf dat, wanneer studenten apparatuur van een 
zelfde	merk	of	type	gebruiken,	het	beheer	eenvoudi-
ger	wordt.	

  

5. Leren en ICT

Functies van competentiebeoordeling
Beoordelen, toetsen blijkt één van de meest krachtige 
factoren om het leergedrag te sturen. Niet alleen dat er 
getoetst wordt, vooral de wijze waarop (de toetsvorm) 
is zeer bepalend voor het studiegedrag van de student 
(Segers, 2005)9. Vragen we reproductie van kennis, dan 
bereidt de student zich daarop voor door zich over de 
leerstof te buigen. Vragen we vaardigheden, dan zal de 
student gaan oefenen om zich deze eigen te maken. 
Vragen we bewijzen van bekwaamheid, dan verzamelt de 
student deze in zijn portfolio, en oefent in levensechte 
simulaties of op de werkplek in het korps. De inhoud 
en vormgeving van de beoordeling heeft (dus) ook veel 
consequenties voor de inrichting van het onderwijs!

Formatief en summatief beoordelen
Het	verwerven	van	competenties	kunnen	we	op	
verschillende	manieren	en	tijdstippen	beoordelen.	
Tijdens het leerproces om de voortgang van de 
student	te	meten,	noemen	we	dat	‘ontwikkelingsge-
richt	beoordelen’	oftewel	formatief	beoordelen.	Het	
eind van het leerproces, om de student te kunnen 
certificeren heet summatief	beoordelen.	Indien	de	
student slaagt voor deze summatieve beoordeling is 
hij voor deze kernopgave gecertificeerd en bevoegd 
tot	handelen.	De	verschillende	functies	van	beoorde-
len	tijdens	de	opleiding	zijn	in	figuur	3	schematisch	
weergegeven.	
Het	is	van	belang	om	bruikbare	afspraken	te	maken	
over de afstemming tussen summatief beoordelen en 
het gebruik van formatieve beoordelingen voor een 
summatief	doel.

Ontwikkelingsgericht beoordelen
Formatieve	(diagnostische	of	ontwikkelingsgerichte)	
toetsing dient ertoe om studenten en begeleiders 
informatie te geven over de voortgang van het 
leerproces, het vaststellen van de vorderingen in het 
leerproces: welke bekwaamheid heeft de student 
verworven,	welke	nog	niet,	waar	moet	extra	aandacht	
aan worden besteed? Deze vaststelling gebeurt door 
de	student	zelf,	samen	met	zijn	begeleidingsteam.	
Bij de ontwikkeling van het onderwijs in ontwikkel-
groepen	(zie	hoofdstuk	8)	bepalen	de	experts	waar	in	
het leerproces diagnostische toetsen beschikbaar wor-
den	gesteld	aan	de	student	en	zijn	begeleidingsteam.
  
Kwalificerend beoordelen
Pas als een student, bij voorkeur in overleg met zijn 
begeleidingsteam, er van overtuigd is de competen-

ties van de kernopgave te beheersen, kan hij dat 
demonstreren in een summatieve kwalificerende 
beoordeling onder verantwoordelijkheid van het 
Bureau	Examinering.

 
Vorm van kwalificerende beoordeling
De Politieacademie hanteert de volgende vorm van 
(kwalificerende)	beoordeling	(examinering),	die	
is gebaseerd op een combinatie van proeven van 
bekwaamheid	en	portfoliobewijzen.
Verschillende variaties zijn hierbij mogelijk:
•	 	alle	kernopgaven	afsluiten	zowel	met	proeven	van	

bekwaamheid als met portfoliobewijzen;
•	 	sommige	kernopgaven	(of	clusters	van	competen-

ties) afsluiten met portfoliobewijzen, andere met 
een	proeve	van	bekwaamheid.

De proeven van bekwaamheid en de bewijzen van 
bekwaamheid, verzameld in het portfolio, lenen zich 
ook uitstekend voor toepassing in EVC-procedures 
(het	formeel	erkennen	van	verworven	competenties).	
Bij de beslissing of de kandidaat een proeve heeft 
behaald en tenslotte het diploma ontvangt, spelen de 
aard en de lengte van het doorlopen leerproces geen 
rol.

Keuze voor en ontwerp van proeven en 
portfoliobewijzen
De keuze voor proeven van bekwaamheid of bewijzen 
in	portfolio	kunnen	per	kernopgave	worden	gemaakt.	
De ontwikkeling van toetsopdrachten verloopt via 
een	aantal	stappen.	Van	belang	hierbij	is	onderscheid	
te maken tussen planbare, georganiseerde beoorde-
lingssituaties en beoordelingssituaties die niet goed 
planbaar	en	van	te	voren	te	organiseren	zijn.	

6. Beoordelen van competenties

9	Segers,	M.	(2005).	Nationaal	onderwijscongres.	Eindhoven:	lezing	tijdens	workshop
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Figuur 3: De verschillende functies van beoordelen
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Figuur 4: Schematische weergave vormen van examinering

Onafhankelijke examinering en vaststelling van 
resultaten
De summatieve beoordeling van leerresultaten is waar 
mogelijk gescheiden van de begeleiding van leerpro-
cessen.	De	summatieve	beoordeling	van	de	proeven	
van bekwaamheid vindt waar mogelijk onafhankelijk 
plaats van de docenten, die het onderwijs hebben 
verzorgd	en	onafhankelijk	van	de	praktijkcoaches.	De	
proeven van bekwaamheid worden afgenomen onder 
verantwoordelijkheid	van	Bureau	Examinering	door	
daartoe	gekwalificeerde	examinatoren.	Het	gaat	hier	
om toetsmomenten waarop aantoonbare bekwaam-
heid leidt tot certificering en tot formele bevoegdheid 
(en	inzetbaarheid)	voor	een	deel	van	het	werk	in		de	
korpsen.
Als	examinator	kunnen	optreden:	docenten,	prak-
tijkcoaches, trajectbegeleiders en lijnfunctionarissen, 
die zich daarvoor speciaal hebben bekwaamd, door 
Bureau	Examinering	zijn	gecertificeerd	en	namens	
Bureau	Examinering	functioneren.	Zij	zullen	echter	
nooit de studenten beoordelen die zij zelf hebben 
gedoceerd	of	begeleid.

 
Certificaten, diploma’s, credit points
Elke kernopgave vormt een afgerond onderdeel van 
de	beroepsuitoefening.	Wanneer	de	student	de	bij	
de kernopgave behorende proeve met goed gevolg 
heeft afgelegd levert dat hem of haar een certificaat 
op.	Iemand	die	op	een	bepaald	kwalificatieniveau	
(initiële	opleiding	of	postinitiële	leergang)	alle	
proeven met succes heeft afgelegd, verwerft een 
diploma.	Dit	diploma	wordt	door	Bureau	Examinering	
afgegeven.	Certificaten	hebben	daarnaast	betekenis	
bij de doorstroming naar een ander opleidingsniveau 
binnen	en	buiten	de	politie	en	in	EVC-procedures.
Bij het behalen van een proeve van bekwaamheid 
krijgen de bachelor en master studenten, evenals 
studenten	die	een	postinitiële	leergang	volgen	naast	
het certificaat ook de bijbehorende credit points 
(European	Credit	Transfer	System).	Het	aantal	credit	

points is gerelateerd aan het aantal studiebelastings-
uren	(1	credit	point	=	28	sbu).	Studenten	van	de	drie	
mbo-opleidingen krijgen bij het behalen van een 
proeve naast het certificaat de bijbehorende studie-
punten	(1	studiepunt	=	40	sbu).	Bij	de	herziening	van	
de OER worden ook deze studiepunten omgezet in 
ECTS-credits.
Credit points of studiepunten, die aan opdrachten 
van een proeve van bekwaamheid zijn toegewezen, 
kunnen niet worden vervangen door een alternatieve 
vervangende	opdracht.	

 
Afstudeergarantie
Vanaf januari 2006 worden met nieuwe studenten 
afspraken vastgelegd in een individuele leerovereen-
komst, af te sluiten door de student, zijn korps en de 
Politieacademie.	Hiertoe	wordt	de	OER	bij	de	eerste	
majeure	wijziging	aangepast.	In	de	volgende	versie	
wordt een artikel opgenomen waarin elke student 
die een opleiding of leergang aan de Politieacademie 
is begonnen, de garantie krijgt, dat hij alle proeven 
van bekwaamheid van die opleiding of leergang kan 
afleggen	en	die	opleiding	of	leergang	kan	voltooien.	
Hoewel	dit	artikel	dus	niet	in	de	momenteel	geldende	
OER is opgenomen, geeft het College van Bestuur 
van de Politieacademie hierbij ook aan alle zittende 
studenten	deze	afstudeergarantie.
 
 

Verantwoording en doel kwaliteitszorg
Er zijn veel belanghebbenden bij de kwaliteit van het 
politieonderwijs. Bij wet is de Politieacademie daarom 
verplicht informatie over de kwaliteit te verschaffen aan 
verschillende instanties. Zo dient de Politieacademie als 
zijnde onderdeel van de Nederlandse Politie bij wet de INK-
managementcyclus te volgen. Verder is bij wet vastgesteld 
dat de Inspectie van Openbare Orde en Veiligheid (IOOV) van 
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
haar inspectietaken uitvoert. De IOOV houdt toezicht op 
de kwaliteit van het politieonderwijs en examinering door 
middel van meta-evaluaties. De inspectie hanteert daarvoor 
haar eigen toezichtskader. Daarnaast meet de Politie-
academie zich aan de eisen van het reguliere onderwijs 
door middel van accreditatie door de Nederlands Vlaamse 
Accreditatie Organisatie (NVAO) en beoordelingen van 
de kwaliteit van de examens door het KwaliteitsCentrum 
Examens (KCE).

Doelen kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg heeft bij de Politieacademie drie 
doelen: 
•	 continu	verbeteren;
•	 	intern	verantwoorden	van	organisatieonder-

delen aan het College van Bestuur van de 
Politieacademie;

•	 	extern	verantwoorden/in	kaart	brengen	van	
kwaliteit.	

Het	gevolg	van	de	combinatie	van	interne	doelen	
en	externe	eisen	gesteld	door	zowel	de	IOOV,	het	
INK-managementmodel alsmede de accreditatie en 
beoordeling	KCE,	is	dat	het	kwaliteitsstelsel	complex	
is en dat er diverse structurele kwaliteitsinstrumenten 
zijn.	Het	totaal	van	evaluatie-instrumenten,	die	
Politieacademiebreed ontwikkeld zijn, is te vinden 
in	het	Kwaliteitsstelsel.	Het	Kwaliteitsstelsel	omvat	
een set van instrumenten, die informatie vergaren bij 
de	verschillende	stakeholders	(studenten,	docenten,	
medewerkers, korpsen, samenwerkende onderwijsin-
stellingen, alumni), die zowel voor de interne sturing 
en het continue verbeterproces gegevens oplevert 
alsmede	voor	de	externe	verantwoording.	De	evalu-
atiekalender geeft het overzicht van de evaluaties in 
meerjarenperspectief.

Verantwoordelijkheid en rollen
De verantwoordelijkheid voor kwaliteitszorg is 
gedeeld:
a)	 	Het	College	van	Bestuur	stuurt	vooraf	door	

Politieacademiebrede doelen te stellen en 
controleert de organisatieonderdelen achteraf op 
het behalen van de doelen en het doorvoeren van 
gewenste	verbeteringen.	Het	College	van	Bestuur	
spreekt met de organisatieonderdelen af welke 
verbeteringen gewenst zijn en toetst structureel de 
uitvoering ervan aangezien zij gebruik maakt van 
een	P&C-cyclus;

b)  De directeuren van de organisatieonderdelen zijn 
verantwoordelijk	voor	het	verbeteren.	De	organisa-
tieonderdelen rapporteren in de managementrap-
portage	vervolgens	welke	(verbeter)doelen	en	
-plannen in gang worden gezet, hoe de doelen en 
plannen worden uitgevoerd, hoe gemeten wordt 
of de plannen goed zijn uitgevoerd en wat het 
concreet heeft opgeleverd: wat zijn de resultaten 
en welke verbeteringen zijn gerealiseerd?

c)  De productgroep Kwaliteitsbeleid & -Onderzoek, 
van de Bestuurs- & Concernstaf faciliteert bij verbe-
terprocessen, ontwikkelt evaluatie-instrumenten, 
levert gewenste gegevens, rapporteert, adviseert 
en	volgt	verbeterslagen	door	analyse	van	de	
managementrapportages; 

d)	 	Het	Platform	Kwaliteitszorg	is	een	intern	advies-
orgaan, waaraan vertegenwoordigers van de 
organisatieonderdelen	deelnemen.	Doel	van	het	
driemaandelijks overleg is leren van elkaar, het 
geven van integrale adviezen aan het College van 
Bestuur van de Politieacademie, het bespreken van 
de stand van zaken van de evaluaties en uitwis-
selen van nieuwe ontwikkelingen op gebied van 
kwaliteitszorg	(stelsel,	instrumenten,	resultaten,	
verbeteracties).	

Planning & Controlcyclus
De	Planning	&	Controlcyclus	van	de	Politieacademie	
zorgt ervoor dat verbeteracties en vernieuwingen 
geborgd	worden.	De	systematiek	is	vastgelegd	in	
het	bedrijfsplan	van	de	Politieacademie.	Elke	maand	
vindt een verantwoordingsgesprek plaats tussen 
de directeur van elk onderdeel met een lid van het 
College van Bestuur, waarin gesproken wordt over 
de voortgang en hierover nadere afspraken worden 
gemaakt.	Daarnaast	legt	de	directeur	viermaandelijks	
verantwoording af middels een managementrap-
portage.	De	managementrapportages	van	de	verschil-
lende onderdelen van de Politieacademie vormen de 
basis voor de bestuurlijke rapportage van het College 

7. Kwaliteitszorg
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van Bestuur van de Politieacademie aan de Raad van 
Toezicht	en	het	ministerie	van	Binnenlandse	Zaken.	
De Bestuurs- & Concernstaf adviseert het College van 
Bestuur	daarbij	door	een	integrale	analyse	te	maken	
van	de	managementrapportages.	Daarbij	wordt	
gekeken naar de volledigheid van de gegevens en 
de koppeling met het Beleids- en Actieplan zoals 
geformuleerd	door	het	College	van	Bestuur.	
Om	de	Planning	&	Controlcyclus	nog	meer	te	richten	
op het behalen van Politieacademiebrede strategi-
sche doelen is een Politieacademiebrede Balanced 
Scorecard ontwikkeld met kritische succes factoren en 
prestatie-indicatoren.

Toezicht op het Politieonderwijs
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid (IOOV)
Naast	het	uitoefenen	van	systematisch	en	gestruc-
tureerd toezicht op de verschillende aspecten van 
openbare orde en veiligheid oefent de IOOV ook 
toezicht uit op de kwaliteit van het politieonderwijs 
en	de	examinering10.	
Het	toezicht	valt	globaal	te	verdelen	in:
•	 	toezicht	op	de	naleving,	dat	wil	zeggen	nagaan	of	

de regelgeving op het terrein van het onderwijs en 
examinering	correct	wordt	toegepast	en

•	 	toezicht	op	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	en	de	
examinering.	Dit	heeft	zowel	betrekking	op	het	
onderwijs op de Politieacademie als ook op het 
onderwijs	binnen	korpsen	(periode	werkend	leren	
binnen	korpsen).

Om tot het gevraagde oordeel te komen is een 
toezichtskader	ontworpen.	In	het	toezichtskader	
beschrijft de Inspectie op basis van welke kenmerken 
zij	de	kwaliteit	van	het	onderwijs	zal	onderzoeken.	
De kwaliteitskenmerken zijn geclusterd rond drie 
centrale vragen:
1.	 	Resultaten:	realiseert	de	Politieacademie	resultaten	

van voldoende niveau?
2.	 	Onderwijs	en	leren:	zijn	het	politieonderwijs	en	de	
examinering	van	voldoende	kwaliteit?

3.	 	Beleid	en	organisatie:	faciliteren	beleid	en	orga-
nisatie in voldoende mate de kwaliteit van het 
politieonderwijs	en	de	examinering?

 

De Inspectie Openbare Orde en Veiligheid onder-
scheidt enkele soorten onderzoek ter beantwoording 
van deze drie vragen: periodiek kwaliteitsonderzoek, 
nader onderzoek, onderzoek naar kwaliteitsver-
betering, incidenteel onderzoek en het jaarlijkse 
onderzoek.	

Er is onderscheid tussen de wijze waarop de Inspectie 
haar toezicht uitoefent bij enerzijds het onderwijs 
van de drie mbo-niveaus en het hierop aansluitende 
postinitiële	onderwijs,	en	anderzijds	het	onderwijs	van	
de politiekundige bachelor en master en het hierop 
aansluitende	postinitieel	onderwijs.	Bij	de	eerste	
groep is analoog aan de Inspectie in de BVE-sector 
sprake van direct toezicht, terwijl het toezicht op de 
tweede	groep	meer	indirect	is.	Dit	indirecte	toezicht	
houdt in dat het directe oordeel over de kwaliteit 
van	het	onderwijs	en	de	examinering	periodiek	wordt	
uitgesproken door een Validerende en Beoordelende 
Instantie	(VBI)	ten	behoeve	van	de	accreditatie	van	
het	politieonderwijs	door	de	NVAO	(zie	verderop).	De	
Inspectie Openbare Orde en Veiligheid is betrokken 
bij de samenstelling van het visitatiepanel en kan 
maatregelen nemen als uit het visitatierapport blijkt 
dat	de	opleiding	niet	‘aan	de	maat	is’.

Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie (NVAO)
Met	het	oog	op	het	verkrijgen	van	een	kwaliteits-
keurmerk	als	equivalent	van	het	reguliere	(beroeps-
onderwijs) zijn de bachelor- en masteropleidingen en 
aansluitende	postinitiële	leergangen	ter	accreditatie	
voorgelegd aan de Nederlands-Vlaamse Accreditatie 
Organisatie	(NVAO)	–	met	uitzondering	van	de	mas-
terfase	van	de	politiekundige	master	die	als	Master	of	
Science	(MSc)	in	Policing	via	Canterbury	Christ	Church	
University	geaccrediteerd	is.	De	masterfase	van	de	
politiekundige master is geaccrediteerd op basis van 
de	standaarden	van	de	Quality	Assurance	Agency	
(QAA)	-	de	Engelse	zusterorganisatie	van	de	NVAO.
De Nederlandse accreditatiekaders en het Vlaamse 
accreditatiekader voor bestaande opleidingen in het 
hoger onderwijs bestaan uit:
•	 	een	beoordelingskader	bestaande	uit	onderwer-

pen, facetten en criteria;
•	 beslisregels;	
•	 	criteria	voor	de	beoordeling	van	de	gevolgde	

werkwijze en van het rapport van de evaluatie-
organen/VBI’s;

•	 	een	beschrijving	van	de	werkwijze	bij	accreditatie	
van bestaande opleidingen;

•	 een	beschrijving	van	de	overgangsaccreditatie.

10	Inspectie	Openbare	Orde	en	Veiligheid	en	haar	taken	ten	aanzien	van	het	politieonderwijs.	Den	Haag,	IOOV.,	2003

Bij accreditatie wordt de opleiding beoordeeld aan de 
hand van de volgende onderwerpen:
•	 doelstellingen	opleiding	
•	 programma	
•	 inzet	van	personeel	
•	 voorzieningen	
•	 interne	kwaliteitszorg	
•	 resultaten.

De genoemde onderwerpen zijn onderverdeeld in fa-
cetten	en	daarbij	horende	criteria.	Bij	de	beoordeling	
van de facetten door de VBI/evaluatieorgaan wordt 
een	vierpuntsbeoordelingsschaal	toegepast.	Binnen	
een onderwerp kan een weging plaatsvinden van de 
facetten	(compensatie).	De	verschillende	onderwerpen	
moeten om voor accreditatie in aanmerking te komen 
alle	afzonderlijk	met	een	voldoende	beoordeeld	zijn.	
De	NVAO	valideert	het	oordeel	van	de	VBI.	Voor	
nieuwe opleidingen die de toets van de NVAO met 
goed gevolg hebben doorlopen geldt dat dit positieve 
besluit	in	beginsel	zes	jaar	geldig	blijft.

Kwaliteitscentrum Examinering
Voor het mbo-opleidingsdeel van het samenhangend 
stelsel is er geen accreditatieprocedure, zoals in het 
hogere beroepsonderwijs en het wetenschappelijk 
onderwijs.	Hiermee	is	onderzoek	naar	diploma-
gelijkwaardigheid met het reguliere mbo niet 
direct mogelijk, terwijl die behoefte er voor in- en 
doorstroommogelijkheden van de studenten en 
afgestudeerden	wel	is.	

In het reguliere mbo wordt inzicht in de kwaliteit en 
het	niveau	van	de	examinering	verkregen	door	een	
beoordeling	van	het	Kwaliteitscentrum	Examinering	
(KCE).	Aan	de	hand	van	landelijke	kwaliteitsstandaar-
den	beoordeelt	het	KCE	de	kwaliteit	van	de	examens	
van	alle	middelbare	beroepsopleidingen	van	(be-
kostigde	en	niet-bekostigde	alsmede	examen)instel-
lingen	met	een	CREBO-licentie.	Daartoe	heeft	KCE		
kwaliteits standaarden ontwikkeld in samenwerking 
met relevante betrokken partijen, zoals SEP-leden, 
onderwijsinstellingen,	het	beroepenveld	en	KBB’s.	Met	
behulp van de ontwikkelde standaarden voert KCE 
een	kwaliteitsonderzoek	bij	de	onderwijsinstelling	uit.	
De	examinering	van	de	instellingen	in	het	mbo	moet	
voldoen	aan	de	KCE-standaarden.	Om	dit	te	kunnen	
bepalen, voert KCE een zogenaamde KCE-audit®	uit.
Als gevolg van de gewijzigde Wet Educatie en 
Beroeps	onderwijs	(WEB)	wordt	op	basis	van	de	
uitgevoerde KCE-audit® een goedkeurende, voorwaar-
delijke of afkeurende verklaring op het niveau van de 
kwalificatie	afgegeven.	De	KCE-verklaring	houdt	voor	
de	Politieacademie	in,	dat	het	Examenbureau	van	de	
Politieacademie	gekwalificeerd	is	om	examens	af	te	
nemen	op	mbo-niveau	en	dat	de	afgenomen	examens	
voldoen	aan	de	KCE-standaarden.	Indirect	zijn	de	
drie mbo-opleidingen van het samenhangend stelsel 
daarmee diplomagelijkwaardig aan het reguliere 
mbo.
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Actualisatie van het politieonderwijs is een permanente 
opdracht, gegeven de dynamiek van het politiewerk. 
In voortdurend overleg met de korpsen moet het 
politieonderwijs zo goed mogelijk aansluiten op actuele 
ontwikkelingen in de politiepraktijk in de korpsen en de 
organisatorische mogelijkheden en beperkingen van de 
samenwerkingspartners. Ook leiden ontwikkelingen in de 
politiepraktijk, ervaringen met het onderwijs in de korpsen 
en op de Politieacademie zelf, of ontwikkelingen van een 
meer algemeen politiek-maatschappelijk karakter tot 
initiatieven om het Politieonderwijs te verbeteren of te 
veranderen. 

Deze verbeteringen en veranderingen in het politie-
onderwijs vergen de inzet van diverse geledingen 
binnen	en	buiten	de	Politieacademie.	In	het	gehele	
proces van initiatief nemen tot en met de uiteinde-
lijke onderwijsuitvoering, roostering en planning zijn 
vier fasen te onderscheiden:
1.	 	Initiatief	voor	wijzigingsvoorstel	op	het	niveau	

van beroepscompetentieprofielen, opleidingen en 
kernopgaven gevolgd door accordering door de 
ministeries van BZK en Justitie;

2.	 	Ontwikkeling	van	het	vernieuwde	onderwijsdeel	
(kernopgave	en	proeve),	uitwerking	van	gewij-
zigde	competenties	in	leer-	en	examenopdrachten	
inclusief de onderwijskundige en politiekundige 
validatie;

3.	 	Ontwikkeling	of	aanpassing	van	mensen,	leermid-
delen en –materialen;

4.	 	Aanpassing	van	diverse	administraties,	planning	en	
roostering.

Regie
Actualisatie moet niet ad hoc verlopen; het vergt 
regie.	Je	kunt	niet	alleen	maar	nieuwe	zaken	
toevoegen.	Zaken	die	er	niet	meer	toedoen,	moeten	
er	ook	uitgehaald	worden.	Een	optimale	aansluiting	
van het politieonderwijs op de ontwikkelingen en 
behoeften	in	de	politiepraktijk	is	cruciaal.	Om	een	
permanente aansluiting, actualisatie en onderhoud 
van de kwalificatiestructuur van het politieonderwijs 
te bewerkstelligen zijn verschillende commissies en 
raden gepositioneerd op het raakvlak van beroepen-
veld, het ministerie van BZK en Politieacademie, en 
binnen	de	Politieacademie.	
De regie in de verschillende fasen van de actualisatie 
is	weergegeven	in	een	schema.	Zie	hiervoor	figuur	
5 en 6, waarin de regie van het actualisatieproces in 
blauw	(gekleurde	blokken	verbonden	door	dikke	pij-
len)	is	weergegeven.	De	verschillende	andere	actoren	
vormen in onderlinge samenhang met de hoofdregie 
de	fasen	1	en	2	van	het	actualisatieproces.	
De Politieacademie werkt nauw samen met 
Strategische	beleidsgroepen	en	Expertgroepen	die	
namens	de	Raad	van	Hoofdcommissarissen	(RHC)	
vanuit het beroepenveld optreden, het Openbaar 
Ministerie	en	het	reguliere	beroepsonderwijs	
om adequaat in te kunnen spelen op vragen en 
verlangens	uit	de	omgeving.	In	samenwerking	met	
de Commissie Kwalificatiestructuur Politieonderwijs 
van de Politieonderwijsraad probeert men de regie 
te voeren over de spanning tussen politiepraktijk 
en politieonderwijs, via het sonderen van relevante 
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Figuur 5:  Actualisatie van het politieonderwijs, fase 1: Initiatief voor wijzigingsvoorstellen en accordering door 
Bzk, de beïnvloedende actoren en hun onderlinge samenhang

ontwikkelingen, het oproepen van discussie en vervol-
gens het uitwerken van belangrijke ontwikkelingen 
voor	het	politieonderwijs.	Na	uitwerking	van	deze	
ontwikkelingen door de Politieacademie adviseert de 
Politieonderwijsraad	de	minister.

Typering van de betrokken raden en 
groepen
Politieonderwijsraad (POR)
De	Politieonderwijsraad	(POR)	draagt	bij	aan	het	
ontwikkelen en onderhouden van de landelijke 
kwalificatiestructuur.	Van	veel	belang	daarbij	zijn	de	
aansluiting en afstemming tussen vraag en aanbod 
op	de	arbeidsmarkt	(kwalitatief	en	kwantitatief)	en	
ontwikkelingen	in	internationaal	verband.
De POR doet voorstellen aan het ministerie van BZK 
over het onderwijs dat voor bekostiging in aanmer-
king	komt.	De	Raad	doet	dat	in	het	licht	van	een	
doelmatige en doelgerichte inzet van overheidsmid-
delen.	De	POR	adviseert	daarnaast	de	minister(s)	over	
de	eisen	die	aan	(leer)werkplaatsen	moeten	worden	
gesteld en over het aantal noodzakelijke plaatsen 
in	de	politiekorpsen	waar	studenten	werkend	leren.	
De Politieonderwijsraad heeft verder tot taak toe te 
zien op de aansluiting van het politieonderwijs op de  
kwalificatiestructuur	van	WEB	en	WHW.	

Samenstelling van de POR
Onafhankelijke leden: voorzitter en vice-voorzitter
Korpsen:  4 leden: 
	 	 	3	Hoofdcommissarissen	en	1	

korpsbeheerder 
Regulier onderwijs:   2 leden: 1 vertegenwoordiger 

van de BVE-sector en 1 van het 
Hoger	Onderwijs	

Openbaar	Ministerie:		 1	vertegenwoordiger
Politievakorganisatie:  2 vertegenwoordigers
Politieacademie:	 	voorzitter	en	plv.	voorzitter	

van het College van Bestuur

De aandacht in de Politieonderwijsraad gaat in het 
bijzonder uit naar de relatie tussen de kenmerken 
en	ontwikkelingen	van	de	politiepraktijk,	de	(politie)
arbeidsmarkt	en	het	politieonderwijs.	Daarbij	heeft	
de relatie met het reguliere beroepsonderwijs en 
het hoger onderwijs steeds de aandacht, evenals de 
internationale	dimensie.	Het	werkprogramma	en	de	
resultaten van de Raad zijn te bekijken en te down-
loaden op www.politieonderwijsraad.nl.	

Commissie onderhoud en ontwikkeling kwalificatie-
structuur politieonderwijs (Commissie KSP)
Eind 2006 heeft de Politieonderwijsraad de commissie 
Onderhoud en Ontwikkeling kwalificatiestructuur 
Politieonderwijs	ingesteld.	De	komst	van	de	commissie	
maakt	het	mogelijk	dat	processen	van	(menings-
vorming over) actualisatie door het jaar heen beter 
worden	gestructureerd.	Er	moet	effectief,	maar	ook	
efficiënt	gewerkt	worden,	waarbij	verantwoordelijk-
heden	en	belangen	op	adequate	wijze	betrokken	zijn.	
Voortdurend heeft de Politieacademie te maken met 
vragen	over	de	inrichting	van	het	onderwijs	(‘besteedt	
de	academie	wel	aandacht	aan	….’.).	Ook	komen	met	
grote regelmaat wensen binnen om iets nieuws aan 
te bieden of in een heel andere ordening / opzet dan 
de	kaders	aangeven.	Dit	roept	allerlei	coördinatie-
vraagstukken	op.	De	commissie	kan	een	(belangrijk)	
deel	hiervan	afvangen.	

Het	is	van	groot	belang	dat	er	heldere	tijdslijnen	
worden	gehanteerd.	Zo	is	afgesproken	dat	de	
Politieonderwijsraad elk jaar vóór 1 april een advies 
geeft aan de beide ministers over de samenstelling 
van de kwalificatiestructuur van het jaar daaropvol-
gend.	Terugrekenend	betekent	dit	dat	voorstellen	
voor verandering uiterlijk per 1 december bij het 
College van Bestuur van de Politieacademie moeten 
liggen.	Uiteindelijk	besluit	het	college	of	een	veran-
deringsvoorstel voldoet aan de afgesproken criteria 
(onderbouwing,	navolgbaarheid)	en	door	kan	naar	de	
Politieonderwijsraad.	

Dit betekent dat er het hele jaar door werk is voor de 
commissie	KSP.	De	commissie	moet	voorstellen	voor	
veranderingen in een zo vroeg mogelijk stadium ken-
nen en bijdragen aan de kwaliteit van onderbouwing 
en	navolgbaarheid	(stimuleren,	vinger	aan	de	pols,	
ketenregie).	Daarbij	gaat	het	bij	voortduring	om	een	
adequate	vorm	van	validering	en	legitimering.	

Navolgbaarheid van voorstellen is een nadere uit-
werking	van	‘draagvlak’:	er	moet	vastgesteld	kunnen	
worden welke verantwoordelijke gremia betrokken 
waren	bij	de	totstandkoming	van	een	voorstel.	
Onderbouwing is een kwestie van deugdelijke argu-
menten	(‘argumentatieve	logica’)	en	waar	mogelijk	
relevante	empirische	onderzoeksgegevens.	In	de	
toekomst zal naar verwachting ook alumnionderzoek 
nuttige	informatie	opleveren.	
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Strategische Beleidsgroepen
De Strategische Beleidsgroepen, elk voorgezeten 
door een plaatsvervangend korpschef, sturen 
een	aantal	expertgroepen	aan	op	basis	van	een	
goedgekeurd jaarplan en fungeren als validatieraad 
ten behoeve van onder meer het valideren van 
onderwijskernopgaven.	
Aanpassingen,	vernieuwingen	(lees	wijzigingen	in	de	
competentieset van een kernopgave) kunnen binnen 
de	Strategische	Beleidsgroepen	en	haar	expert-
groepen geïnitieerd worden zonder consequenties 
voor het gehele programma van de opleiding of 
leergang.	Blijken	de	aanpassingen	niet	structureel	in	
te	grijpen	in	het	totale	programma	(betreffen	het	dus	
veranderingen op het niveau van leeropdrachten), 
dan zal men via de domeindirecteur, lectoraat of het 
programmacollege hierover een advies dienen te 
geven	aan	het	domeinhoofd.	Blijken	de	aanpassingen	
wel structureel in te grijpen in de samenstelling van 
de	competentiegerichte	eindtermen	(uitbreiding,	ver-
mindering, wijziging), dan zal via de Commissie KSP 
en het College van Bestuur van de Politieacademie, de 
Politieonderwijsraad om advies/instemming moeten 
worden	gevraagd.

Expertgroepen
Expertgroepen	adviseren	de	Politieacademie	(lec-
toraten en faculteitsdirecties) over de inhoud van 
een specifiek taakveld/aandachtsgebied binnen een 
politiekundig	domein.	Expertgroepen	bestaan	uit	
experts	uit	het	politieveld	en	worden	voorgezeten	
door een ervaren districtschef, divisie/recherchechef 

of	plaatsvervangend	korpschef.	De	voorzitter	bepaalt	
de	samenstelling	van	de	expertgroep.	In	deze	groepen	
zitten vooral mensen uit het beroepsveld, die de 
feitelijke ontwikkelingen in de praktijk rond dat 
specifieke	thema	kennen.	Vanuit	hun	ervaring	kunnen	
zij adviseren over aanpassingen met betrekking tot 
dat	specifieke	thema.
Op	expertniveau	is	er	overleg	tussen	onderwijs	en	
beroepsveld	over	specifieke	aspecten.	Naast	het	
behandelen van onderwerpen op tactisch/operatio-
neel	niveau,	participeren	experts	in	ontwikkelgroepen	
(ontwikkeling	van	kernopgaven,	kennis,	hulpmiddelen	
en	ICT-toepassingen).	
Een	expertgroep	is	via	haar	voorzitter	vertegenwoor-
digd	in	een	door	de	Raad	van	Hoofdcommissarissen	
ingestelde	Strategische	Beleidsgroep.

Programmacolleges
Programmacolleges adviseren over de inrichting 
van een domein dat zijn beslag krijgt in een geheel 
curriculum	(of	meerdere	curricula)	gericht	op	een	spe-
cifieke	beroepsgroep.	Het	is	een	met	een	domein	van	
de Politieacademie verbonden raad van deskundigen, 
bestaande uit korpsleden of ketenpartners van de 
politie, die advies geeft op algemene en strategische 
opleidings- en kennisaspecten van de samenwerking 
tussen	korps	en	Politieacademie.	De	leden	van	de	
raad zijn erkende deskundigen op het brede terrein 
van een kennisdomein en overzien de verschillende 
expertisegebieden	binnen	het	domein	in	relatie	tot	
politieonderwijs.	

Figuur 6:  Actualisatie van het politieonderwijs, fase 2: Na accordering door BZK, actoren betrokken bij ontwikke-
ling en validatie van leeropdrachten en examenopdrachten per kernopgave

Programmacolleges zijn gekoppeld aan de lecto-
raten	van	de	kennisdomeinen	Verkeer	&	Milieu,	
Criminaliteitsbeheersing & Recherchekunde, 
Openbare	Orde	&	Gevaarsbeheersing,	
Gemeenschappelijke	Veiligheidskunde	en	
Politieleiderschap	&	Maatschappelijke	Integriteit.	Dit	
betekent wel dat programmacolleges kunnen advise-
ren	over	de	grenzen	van	beide	faculteiten	heen.	

Ontwikkelgroepen
Ontwikkelgroepen,	na	vaststelling	door	de	Minister	
op advies van de Politieonderwijsraad, werken op 
kernopgaveniveau	(wijzigingen	van)	de	competentie-
set uit naar leeropdrachten, inhoud, de vormgeving 
en	omvang.	Door	hun	samenstelling	zijn	zij	in	
staat de vernieuwde competentieset te vertalen 
naar leeropdrachten, bijgestelde werkvormen, 
nieuwe	leermiddelen,	enz.	Een	ontwikkelgroep	is	
samengesteld uit functionarissen uit het werkveld 
(experts,	zijnde	expliciet	geen	expertleden	uit	de	
ontwikkelgroepen), docenten, een toetskundige en 
een	onderwijskundige.
Per definitie maakt een toetsdeskundige deel uit 
van	een	ontwikkelgroep	en	zal	na	analyse	van	de	
vernieuwde competentieset zijn/haar deskundigheid 
aanwenden voor het ontwikkelen of vernieuwen van 
een	of	meerdere	examenopdrachten	van	de	proeve.
Ook onderwijskundige overwegingen om leerop-
drachten	en	examenonderdelen	te	verbeteren	worden	
door	ontwikkelgroepen	uitgewerkt.	Een	voorbeeld	
is nagaan welke leeropdrachten en -activiteiten 
geherformuleerd zouden kunnen worden om beter 
(juridische)	kennis	te	laten	beklijven.

Politiekundige en onderwijskundige 
validatiecommissie
De validatiecommissie valideert in opdracht van het 
College van Bestuur van de Politieacademie het door 
ontwikkelgroepen	ontwikkelde	onderwijs	(leerop-
drachten	en	examenonderdelen)	per	kernopgave.	Het	
betreft zowel een politiekundige als onderwijskun-
dige	toets	van	het	ontwikkelde	materiaal	(op	basis	
van de uitgangspunten zoals weergegeven in het 
Inrichtingskader).	Namens	het	College	van	Bestuur	
bestaat de commissie uit enkele onderwijskundige 
en	politiekundige	experts	op	het	gebied	van	het	te	
valideren	onderwijs	en	de	proeve	van	bekwaamheid.	

Pas na positief advies aan het College van Bestuur 
wordt het onderwijs geschikt bevonden om te starten 
en	kan	de	proeve	worden	uitgevoerd.	Hiervoor	
wordt	vanuit	de	faculteitsdirectie	fase	3	opgestart.	
Zie hiervoor verder de notitie Actualisatie van het 
politieonderwijs11.

11 Prins,	J.	(2007).	Actualisatie van het politieonderwijs.	Apeldoorn,	Politieacademie.
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Krachtens de wet op het LSOP en politieonderwijs (1 april 
2003) heeft de Politieacademie de taak om naast het 
verzorgen van onderwijs ook het kenniscentrum voor de 
politiebranche te zijn.  

In organisatorische zin wordt de verbinding tussen po-
litie en wetenschap en de relevantie van kennisontwik-
keling en onderzoek voor de politiebranche versterkt 
door	een	intensieve	participatie	van	RHC-leden	en	
het werkveld in het Onderzoeksprogramma Politie & 
Wetenschap	(OP&W),	in	de	Politie	Kennis	Raad,	in	het	
Politie	Kennis	Net	(PKN),	in	de	Programmacolleges	van	
de kennisdomeinen van de Politieacademie en in de 
adviesstructuur	en	kenniskringen	van	de	lectoraten.	In	
inhoudelijke	zin	vraagt	de	RHC	aan	de	Politieacademie	
om in samenwerking met andere wetenschaps-
kringen	(universiteiten	en	onderzoeksinstellingen)	
kennis te produceren voor klemmende vragen in de 
politiebranche.

Zo bestaat er al geruime tijd een Politie Kennis Net 
(PKN)	waar	politiekundige	kennis	in	samenwerking	
met de korpsen op een structurele wijze wordt 
verzameld,	gemodelleerd,	gevalideerd	en	verspreid.	
In de verzamelfase wordt gebruik gemaakt van de 
uitkomsten van ruim 70 kennisplatforms die zich 
ontwikkelen tot virtuele communities van specialisten 
en	experts.	Op	basis	van	deze	kenniswaardeketen	
groeit een gevalideerde kennisbank van “corporate 
intelligence”.	

Via het door het ministerie van BZK gesubsidieerde 
onderzoeks	programma	Politie	&	Wetenschap	(dat	
sinds 2006 bij de Politieacademie is ondergebracht), 
wordt het politiekundig onderzoek gestimuleerd, 
dat wordt uitgevoerd door diverse universiteiten en 
onderzoeksinstellingen.	Ook	de	onderzoeksgroep	van	
de	Politieacademie	doet	politiekundig	onderzoek	(op	
contractbasis)	en	publiceert	daarover.

In de loop van 2004 is de Politieacademie gestart met 
het benoemen van lectoraten na een positief oordeel 
van	de	SKO	–	de	Stichting	Kennisontwikkeling	HBO:
•	 Gemeenschappelijke	Veiligheidskunde	 	 		
	 -	Prof.	Dr.	Gabriel	van	den	Brink
•	 Politieleiderschap	en	maatschappelijke	integriteit	
		 -	Prof.	Dr.	Ferdinand	Mertens	/
	 -	Dhr.	J.	Kuipers
•	 Openbare	orde	en	gevaarsbeheersing	 	 		
	 -	Prof.	Dr.	Otto	Adang
•	 Criminaliteitsbeheersing	en	recherchekunde	 		
	 -	Dr.	Peter	Klerks

•	 Verkeer	en	milieu	(duurzame	handhaving)	 	
		 -	Dr.	Henk	Ruessink
•	 	Crisisbeheersing	samen	met	het	Nederlands	
Instituut	Fysieke	Veiligheid	(Nibra)	 	
		 -	Dr.	Astrid	Scholten	

Verder zijn in voorbereiding:
•	 	De	lerende	politieorganisatie	samen	met	
Kessels&Smit,	The	Learning	Company

	 -	Dr.	Kees	Sprenger
•	 	Multiculturele	competenties	en	diversiteit	samen	
met	TNO	en	het	Landelijk	ExpertiseCentrum	
Diversiteit van de Politieacademie

•	 	Forensische	opsporing	samen	met	de	Hogeschool	
van	Amsterdam,	de	Universiteit	van	Amsterdam	en	
het Nederlands Forensisch Instituut

•	 Terrorismebestrijding	samen	met	het	KLPD
•	 	Nationale	veiligheid	samen	met	de	
Defensieacademie	en	Nederlands	Instituut	Fysieke	
Veiligheid	(Nibra)

De uitwerking van de kennisfunctie van de Politie-
academie draagt met deze verschillende activiteiten 
enorm bij aan de ontwikkeling van een internationaal 
gerenommeerd kenniscentrum voor en door de politie 
–	een	“centre	of	excellence”	voor	de	politiebranche	
en haar veiligheidspartners – dat zich geleidelijk een 
plaats weet te verwerven in het publieke debat, dat 
kennis die in het politiewerk aanwezig is niet alleen 
mobiliseert, maar ook doet landen en dat bijdraagt 
aan de ontschotting van kennis op het gebied van 
“law	enforcement”,	veiligheid,	leefbaarheid	en	
crisisbeheersing.	De	kracht	van	het	centrum	ligt	niet	
in het monopoliseren van politiekennis, maar in het 
bundelen, stimuleren en kanaliseren daarvan met 
behulp	van	al	diegenen	die	op	dit	gebied	actief	zijn.

De onderlinge afstemming van de onderwijsactivi-
teiten van de lectoraten en de neerslag in PKN ligt 
in handen van de kennismakelaars en de domeindi-
recteuren.	Door	afspraken	met	de	lectoraten	over	
participatie van docenten en studenten in onder-
zoeksprogramma’s,	door	actieve	betrokkenheid	van	
de lectoren in het onderwijsprogramma via doceren 
en ondersteunen van studenten en docenten, en 
door participatie in de ontwikkelgroepen, krijgt het 
politieonderwijs een enorme impuls vanuit de ken-
nisfunctie	van	de	Politieacademie.	
De verzamelde, gemodelleerde en gevalideerde 
kennis van PKN wordt gebruikt in de leeropdrachten 
van	alle	kernopgaven	van	de	initiële	opleidingen	en	
post	initiële	leergangen.	Ook	worden	docenten	en	
studenten gestimuleerd bij te dragen aan de verrijking 
van	deze	kennisbank.

9. Relatie onderwijs - kennis
 

Internationalisering wordt door het Sociaal en Cultureel 
Planbureau opgevat als het enerzijds toenemen van de 
invloed van buiten op de eigen samenleving en anderzijds 
het afnemen van verschillen tussen samenlevingen. 

Binnen de Politieacademie is een aparte stafafde-
ling binnen de Bestuurs- en Concernstaf belast met 
internationaal	politie	onderwijs	(IPO).	Zij	is	verant-
woordelijk	voor	het	initiëren	en	onderhouden	van	
internationale betrekkingen voor de Politieacademie 
als	geheel.	Dit	organisatieonderdeel	werkt	voor	de	
hele Politieacademie en heeft tot taak een bijdrage 
te leveren aan de actualisering en borging van de 
internationale aspecten van het politievak in de 
curricula	van	het	initiële	en	postinitiële	onderwijs	en	
het	kennisaanbod	van	de	Politieacademie.	

Initieel politieonderwijs
De Faculteit Algemene Politiekunde is de afgelopen 
jaren een formeel partnerschap aangegaan met een 
zevental	politieopleidingsinstituten	in	Europa.	Op	
initiatief van de Politieacademie komen deze institu-
ten sinds 2005 regelmatig bijeen in een conferentie 
onder	de	noemer	“Route	to	the	Future	in	Solidarity”.	
Getracht	wordt	te	komen	tot	een	International 
Awareness Programme for Policecadets dat door al 
deze instituten op termijn aangeboden zal worden 
aan	de	studenten	van	deze	instituten.

MBO-opleidingen
De inbedding van internationale aspecten hebben 
binnen de drie opleidingsniveaus met name betrek-
king op het grensoverschrijdend politieoptreden 
(GPS).	Dit	GPS	vloeit	voort	uit	de	verdragen	die	
Nederland	met	respectievelijk	Duitsland	en	België/
Luxemburg	heeft	gesloten	inzake	grensoverschrijdend	
politieoptreden.	
Voor de studenten van de opleiding tot allround 
politiemedewerker is een breder pakket internationa-
lisering	in	het	curriculum	opgenomen.	In	6	kwartielen	
wordt binnen het kader van gemeenschappelijke 
veiligheidszorg achtereenvolgens aandacht besteed 
aan informatie over, voorbereiding en uitvoering van 
een	buitenlandopdracht.	

De aandacht van de studenten is over drie deelter-
reinen van de internationale politiesamenwerking als 
volgt verdeeld:
1.	 	Internationale	verdragen	en	organisaties	

die relevant zijn voor de internationale 
politiesamenwerking.	

2.	 	Politieprofessionele	aspecten	in	een	internationaal	
kader	(good	practices).

3.	 	Andere	(politie)culturen.	Deze	buitenlandopdracht	
houdt een vergelijkend onderzoek in naar de 
situatie in het eigen korps en een korps in het 
buitenland.

Politiekundige bachelor
In de politiekundige bachelor- en masteropleidingen 
wordt in het opleidingsprogramma naast operatio-
nele zaken vooral het accent gelegd op de politieke, 
beleidsmatige, juridische, culturele en maatschap-
pelijke achtergronden van internationale politie- en 
veiligheidsproblematiek.
In 2006 is de mogelijkheid geopend om tijdens de 
politiekundige bachelor en de bachelorfase van de 
politiekundige master een half jaar een internationale 
‘minor’	te	volgen.	De	uitvoerbaarheid	daarvan,	zowel	
financieel als qua tijd, wordt nu met buitenlandse  
politieacademies	en	universiteiten	besproken.	De	
internationale minor kan in het buitenland worden 
behaald	en	telt	dan	volledig	in	Nederland	mee.	

Alle studenten doen een internationale leeractiviteit 
van	600	studiebelastingsuren	(sbu),	waaronder	een	
week	buitenlandstage	met	betrekking	tot	‘gemeen-
schappelijke	veiligheidskunde’.	Deze	internationale	
leeractiviteit bestaat uit een internationaal vergelij-
kend onderzoek in gemeenschappelijke veiligheids-
zorg,	waarbij	het	om	een	complexe	probleemstelling	
gaat	met	een	interdisciplinaire	invalshoek.	

Er is verder nog een kwartiel gemeenschappelijke 
veiligheidszorg met een internationale invulling 
van	200	uur	‘Van	wijk	tot	wereld,	van	wereld	tot	
wijk’,	die	los	staat	van	de	internationale	minor	en	
die	door	alle	studenten	wordt	gevolgd.	Ook	binnen	
andere kernopgaven zoals openbare orde komen 
internationaal maatschappelijke ontwikkelingen en 
grensoverschrijdende criminaliteit aan de orde in case 
studies.

10.  Inbedding van internationalisering  
in het politieonderwijs12

12 Tekst	is	voor	een	belangrijk	deel	gebaseerd	op	de	Quickscan	van	Hazenberg	&	Miedema	(2006)	Quickscan:	De	betekenis	van	internationalisering	

binnen	het	Nederlandse	politieonderwijs	voor	strategisch	leidinggevenden.	Zutphen,	SPL.
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Politiekundige master
De masterfase van deze opleiding is per 1 augustus 
2006	als	‘Master	of	Science	in	Policing’	geaccrediteerd	
door	Canterbury	Christ	Church	University	(CCCU),	met	
instemming	van	een	externe	universiteit	(University	
of Birmingham) en de Chief Constable van de 
British	Transport	Police.	Aan	het	programma	wordt	
substantieel	bijgedragen	door	‘lecturers’	van	CCCU,	
de	Universiteit	van	Twente,	de	Vrije	Universiteit	van	
Amsterdam	(via	Prof.	Dr.	M.	den	Boer,	wetenschap-
pelijk decaan van de Politieacademie) en lectoren van 
de	Politieacademie.	

De	‘Master	of	Science	in	Policing’	is	zeer	internatio-
naal.	Het	curriculum	is	via	het	Verenigd	Koninkrijk	
geaccrediteerd om een directe internationale input te 
realiseren.	Gekozen	is	voor	Canterbury	Christ	Church	
University,	omdat	de	Britse	QAA	(Quality	Assurance	
Agency	for	Higher	Education)	CCCU	prijst	vanwege	het	
verzorgen van een juiste balans tussen academische en 
professionele vereisten, in het bijzonder ten aanzien 
van	politieonderwijs.	CCCU	verzorgt	namelijk	ook	de	
opleidingen voor Kent Police en heeft mede daardoor 
als eerste universiteit de bevoegdheid gekregen om 
ook	de	‘occupational	standards’	te	hanteren	die	voor	
‘police	officers’	op	de	diverse	kwalificatieniveaus	zijn	
vastgesteld	door	de	Britse	Home	Office.	Op	deze	wijze	
wordt	de	‘MSc	in	Policing’	niet	alleen	op	academisch	
niveau in Europa erkend op basis van de afspraken 
gemaakt in de Verklaring van Bologna, maar ook op 
professioneel niveau vanwege de vergelijkbaarheid 
met de Britse standaarden voor politiefunctionarissen 
op	dit	niveau	van	beroepsuitoefening.

Alle	examens	worden	in	het	Engels	afgenomen,	
zowel	mondeling	als	schriftelijk.	Vier	docenten	
uit	Canterbury	verzorgen	20%	van	de	colleges	in	
Nederland.	De	opleiding	is	op	strategisch	beleidsni-
veau en leidt in eerste instantie beleidsondersteuners 
op.	Kerncompetenties	zijn	strategisch	denken,	advies	
geven,	voorlichten,	analyseren	en	wetenschappelijk	
onderzoek	kunnen	interpreteren	of	uitvoeren.	

Inhoudelijk:
•	 	In	het	programma	worden	vergelijkingen	gemaakt	

tussen de wijze waarop de politie in Nederland 
opereert	en	die	van	de	Britse	politie	of	anderen.

•	 	Een	aantal	internationale	aspecten	van	het	politie-
vak komt aan de orde, bijvoorbeeld bestrijding van 
de	georganiseerde	misdaad	en	het	terrorisme.

•	 	Studenten	schrijven	een	‘masterthesis’	met	een	
internationale dimensie, en worden verplicht 
Engelstalige academische literatuur te lezen en te 
gebruiken.

Een aantal studenten brengt daarnaast ook een 
bezoek aan het buitenland in het kader van het 
onderzoek	voor	hun	masterthesis.	Het	doel	daarvan	is	
de verdieping van kennis op specifieke gebieden, die 
buiten het algemene curriculum liggen, maar passen 
binnen de specifieke internationale leerbehoefte van 
de	studenten.	Ook	hogescholen	en	universiteiten	
bieden	dergelijke	extracurriculaire	activiteiten	aan.

Postinitieel politieonderwijs
Uit	de	aard	van	het	postinitiële	onderwijs	zijn	er	
diverse internationale contacten en samenwerkings-
verbanden, vaak ook in samenwerking met IPO en 
CEPOL.		De	Faculteit	Bijzondere	Politiekunde	en	
Leiderschap	(FBPL)	heeft	in	2006	een	stevige	impuls	
gegeven	aan	internationalisering.	Haar	ambities	staan	
beschreven in het projectplan “Internationalisering 
van	het	postinitiële	onderwijs”.	Via	een	startcon-
ferentie “Internationalisering van de onderwijs en 
kennisfunctie”	wil	men	internationale	ontwikkelingen	
meer	nadrukkelijk	in	het	postinitiële	onderwijs	en	
onderzoek	betrekken.	Doel	is	om	de	internatio-
nalisering een geïntegreerd bestanddeel van het 
onderwijs en de kennisfunctie te laten worden door 
meer samenhang te brengen binnen de verschillende 
domeinen van de Faculteit Bijzondere Politiekunde 
& Leiderschap via onder meer inventarisatie van de ac-
tuele situatie en de ontwikkeling van een vernieuwd 
samenhangend beleid dat beter aansluit bij de 
nieuwe organisatievorm en de strategische doelstel-
lingen.	Binnen	de	Faculteit	Bijzondere	Politiekunde	
& Leiderschap is ook gestart met de formulering van 
een aanvullend internationaal competentieprofiel 
voor	docenten.
 

Leidinggevende leergangen
Binnen de operationeel en tactisch leidinggevende 
leergangen	(OLL	en	TLL)	komen	studenten	in	contact	
met buitenlandse praktijkvoorbeelden via case studies 
en	door	de	literatuur	die	ze	gebruiken.	Ook	worden	
ze onderwezen voor de dagelijkse praktijk, komt de 
operationele samenwerking met onze buurlanden 
België	en	Duitsland	aan	bod	en	wordt	stilgestaan	bij	
Europese regelgeving en bi- en multilaterale verdra-
gen.	De	TLL-studenten	hebben	de	mogelijkheid	om	
een	cursus	Engels	vakjargon	te	volgen.
Het	curriculum	van	de	Strategisch	leidinggevende	
Leergang	(SLL)	heeft	voor	25%	een	internationale	
focus: 
•	 	Er	is	een	blok	‘Maatschappij	&	Bestuur’	waarvan	3	
weken	internationaal	is	(o.a.	EU,	bi-,	tri-	en	multila-
terale	samenwerking,	vredesmissies,	120	sbu).

•	 	Het	afstudeeronderzoek	behelst	een	buitenlandse	
reis / stage van 8 weken waarin ook onderzoek 
wordt	gedaan	(336	sbu).

 

Domein Opsporing
Binnen de leergang Recherchekundige master hebben 
studenten keuzemogelijkheden om tot 200 uur aan 
internationale aspecten in te bouwen in hun onder-
wijs.	Nog	eens	256	uren	(sbu)	zijn	voor	de	afstudeer-
opdracht	(wetenschappelijke	expertise	en	opsporing)	
die	internationaal	ingevuld	kán	worden.
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Afspraken over de positie van eerder opgeleide 
politiemedewerkers zijn in de CAO vastgelegd. In het 
akkoord arbeidsvoorwaarden sector Politie 2005-2007 is de 
afspraak uit 2001 bevestigd dat het niet hebben van een 
diploma in het kader van het politieonderwijs 2002 geen 
belemmering kan zijn voor het in aanmerking komen voor 
een functie; omgekeerd betekent het dat het louter hebben 
van een diploma in het kader van het politieonderwijs 2002 
niet tot voordeel strekt ten opzichte van het hebben van de 
diploma’s behorend bij het oude politieonderwijs.

 
Erkenning van Verworven Competenties
Voor zittende medewerkers die op verzoek van 
het korps willen instromen in een van de nieuwe 
opleidingen of leergangen en niet voldoen aan de 
instroomeisen geldt de procedure van het erkennen 
van	verworven	competenties,	EVC	(zie	hoofdstuk	3).	
Voor de vervolgopleidingen postinitieel is een en 
ander nader uitgewerkt in het document “Relevante 
initiële	competenties	voor	toelating	tot	en/of	vrijstel-
lingen	in	postinitiële	leergangen”.	

 
Politie(onder)wijzer
Omdat het personeelsbeleid in toenemende mate 
wordt afgestemd op het vernieuwde politieonderwijs 
constateren partijen dat er in de praktijk behoefte is 
om landelijk inzichtelijk te maken hoe de oude politie-
opleidingen in combinatie met werkervaring en niet 
politiespecifieke	(vervolg)opleidingen	zich	verhouden	
tot	de	nieuwe	politieopleidingen.	Om	die	redenen	
is	besloten	een	conversietabel,	de	Politie(onder)
wijzer,	vast	te	stellen.	De	Politie(onder)wijzer	(zie	
http://10.100.128.75/politieonderwijzer/main.asp) 
heeft een generiek karakter en is bedoeld om te 
worden gebruikt bij het bepalen van de instroomrech-
ten en -plichten voor politiemedewerkers met een 
oud	politiediploma.	
Met	de	Politie(onder)wijzer	krijgt	de	oud-opgeleide	
op	basis	van	zijn	civiele	en	politiële	vooropleiding(en)	
een grove indicatie van waar hij staat in het vernieuw-
de	initiële	politieonderwijs	en	welke	mogelijkheden	
hij heeft voor specialistisch of managementonderwijs 
(postinitieel	politieonderwijs).	De	uitkomsten	kunnen	
van belang zijn voor de leidinggevende of personeels-
consulent, zodat de oud-opgeleide in overleg met hen 
een beeld krijgt van de mogelijkheden om zichzelf 
verder	in	het	politievak	te	ontwikkelen.	Uiteindelijk	
besluit	het	korps	(in	overleg)	welke	opleiding	de	oud-
opgeleide	in	de	toekomst	eventueel	kan	gaan	volgen.

Ook	verkrijgt	de	oud-opgeleide	met	de	Politie(onder)-
wijzer een grove indicatie van mogelijke vrijstellingen 
die hij voor het volgen van een bepaalde opleiding 
of	leergang	kan	krijgen.	Wanneer	de	oud-opgeleide	
door zijn korps is aangemeld voor een opleiding 
of leergang, dan beslist de EVC-commissie van de 
Politieacademie op basis van een aanvraag van het 
korps	of	hij	ook	daadwerkelijk	vrijstellingen	krijgt.	
Verder geldt:
•	 	Uitkomsten	van	de	Politie(onder)wijzer	zijn	
indicatief	en	beperkt	nauwkeurig.	

•	 	Bepaalde	uitzonderingen	zijn	niet	in	de	
Politie(onder)wijzer	meegenomen.

•	 	Er	kunnen	geen	rechten	aan	de	uitkomsten	van	de	
Politie(onder)wijzer	worden	ontleend.

Politie(onder)wijzer en Conversietabel ten 
behoeve van functieverkrijging
Met	de	Politie(onder)wijzer	krijgt	een	oud-opgeleide	
een indicatie welke opleidingen in het nieuwe stelsel 
hij kan volgen of waar hij vrijstellingen voor kan 
krijgen.	De	vakbonden	hebben	aangegeven	behoefte	
te hebben aan een conversietabel waarmee landelijk 
inzichtelijk is te maken hoe de oude politieopleidin-
gen in combinatie met werkervaring en niet politie-
specifieke	(vervolg)opleidingen	(zoals	een	HBO-	of	
academische opleiding) zich verhouden tot de nieuwe 
politieopleidingen bij het solliciteren voor functies 
waaraan	door	korpsen	een	initiële	kwalificatieeis	van	
het	vernieuwde	politieonderwijs	wordt	gesteld.

In	2006	heeft	het	Ministerie	van	Binnenlandse	Zaken	
hierover	overeenstemming	bereikt	met	de	vakbonden.	

11. Vergelijking van huidige en nieuwe opleidingen

Beroep
Een beroep is een specifieke bundeling van compe-
tenties die herkenbaar is voor de arbeidsmarkt en 
daar	een	bepaalde	waarde	heeft.	Het	is	een	min	of	
meer historisch gegroeide entiteit, die als zodanig 
maatschappelijk	wordt	herkend	en	erkend.	Om	een	
beroep uit te oefenen heeft een persoon een aantal 
(kern)competenties	nodig.
 

Beroepsprofiel
Het	beroepsprofiel	bevat	een	beschrijving	van	
kenmerkende competenties voor de uitoefening van 
het	beroep.	Het	is	het	geheel	van	competentievereis-
ten dat de beroepsbeoefenaar bij het verlaten van de 
opleiding nodig heeft om in die beroepssituaties op 
adequate wijze procesgericht en productgericht te 
handelen.	Het	moet	als	basis	dienen	voor	de	verdere	
loopbaan.
 

Certificaat
Een certificaat is een erkend document, waarmee 
wordt aangetoond en vastgelegd dat de bezitter 
een	bepaalde	kernopgave	heeft	behaald.	Met	een	
certificaat	bezit	men	een	deelkwalificatie.	
 

Competentie
Competenties worden gevormd door integratie van 
kennis, vaardigheden, inzicht, houding, persoonlijke 
eigenschappen	en	ervaring.	Een	competentie	is	het	
vermogen van een persoon om in beroepssituaties 
(maar	ook	in	leersituaties	en	maatschappelijke	
situaties) op adequate wijze procesgericht en product-
gericht	te	handelen.
 

Diploma
Een diploma is een erkend document, waarmee 
wordt aangetoond en vastgelegd dat de bezitter een 
omschreven	kwalificatie	(bestaande	uit	een	reeks	
kernopgaven)	heeft	behaald.
 

Duaal leren 
Duaal leren wordt gekenmerkt door:
•	 leren	met	een	aanstelling	in	een	korps
•	 	het	leren	vindt	deels	plaats	in	het	instituut,	deels	in	
de	praktijk.

Bijlage 1: Begrippenlijst

E-campus
De electronische leeromgeving waarin de verschil-
lende diensten worden ondergebracht die het leren 
faciliteren.

EVC
Erkennen	van	verworven	competenties.

Kernopgaven
Kernopgaven zijn:
•	 	de	centrale	opgaven	en	problemen	waar	een	

beroepsbeoefenaar regelmatig mee in aanraking 
komt	en	die	kenmerkend	zijn	voor	het	beroep	(de	
beroepsuitoefening op een bepaald niveau),

•	 	die	aangepakt	moeten	worden	binnen	een	speci-
fieke	organisatorische	context

•	 	en	waarbij	van	de	beroepsbeoefenaar	een	oplos-
sing	en	een	aanpak	worden	verwacht.

Korpsimplementatie audit 
Politieonderwijs 2002
Een	volgens	de	systematiek	van	het	INK-model	
uitgevoerde audit die zich richt op de vraag in welke 
mate de korpsen gereed zijn voor de invoering van 
het	nieuwe	Politieonderwijs.

Kwalificatie
Een kwalificatie is een geheel van gelegitimeerde 
competentievereisten	die	in	beroepssituaties	(en	
leer- en maatschappelijke situaties) gesteld worden, 
om adequaat proces- en productgericht te kunnen 
handelen.

Kwalificatieprofiel
Een kwalificatieprofiel bevat een geïntegreerde en 
geordende beschrijving van kernopgaven en compe-
tenties	voor	beroepsopleidingen.	Een	kwalificatiepro-
fiel bezit maatschappelijke relevantie en is gebaseerd 
op	gelegitimeerde	beroeps(competentie)profielen.

Kwaliteitsstelsel
Met	kwaliteitsstelsel	wordt	bedoeld	een	stelsel	waarin	
interne	en	externe	kwaliteitszorg	met	elkaar	in	
verband gebracht zijn en waarin zowel de interne als 
de	externe	kwaliteitszorg	systematisch,	consistent	en	
structureel	plaatsvindt.
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Kwartielensysteem
Het	kwartielensysteem	wil	in	het	politieonderwijs	
zeggen dat studenten afwisselend 10 tot 12 weken op 
het	instituut	doorbrengen	en	12	weken	in	de	korpsen.

Leerwerkplaats
De werkplekken in het korps waar studenten werk-
zaam	zijn	tijdens	de	opleiding.	Deze	werkplaatsen	
hebben een relatie met de kernopgaven waaraan 
studenten	op	dat	moment	werken.

Portfolio
Persoonlijk voorgangsverslag

Proeve van bekwaamheid
Een proeve van bekwaamheid is het instrument 
waarmee studenten kunnen aantonen dat zij de 
vereiste	competenties	hebben	verworven.	Per	kernop-
gave is er één proeve, bestaande uit verschillende 
samenhangende	opdrachten	(bijv.	work	samples,	
simulaties,	casuïstiek).	
Aangetoonde	bekwaamheid	leidt	tot	bevoegdheid.

Studeerbaarheid
Studeerbaarheid is de afwezigheid van studiebelem-
merende	factoren	(definitie	Wijnen)

Studentvolgsysteem
Het	studentvolgsysteem	is	een	instrument	waarmee	
de vorderingen van de student gedurende de hele 
opleiding	worden	gevolgd.

Studiebelastingsuren (sbu)
Er wordt in het algemeen uitgegaan van een bruto 
studiebelasting	van	1600	uur	per	studiejaar.	De	bruto	
studiebelasting is het genormeerd aantal uren, dat de 
student	per	opleidingsjaar	maximaal	aan	de	opleiding	
wordt geacht te besteden: contacturen, groepsactivi-
teiten	met	coaching,	zelfstudie,	leren	in	een	‘virtuele	
leeromgeving’,	werkend	leren,	voorbereiding	op	
proeven	van	bekwaamheid	(inclusief	herkansingstijd).	
Het	bevoegd	gezag	stelt	de	studieduur	van	de	
opleiding	vast	met	inachtneming	van	de	studielast.	
De studieduur kan verschillen voor onderscheiden 
deelnemers	of	groepen	van	deelnemers.

Studielast
Zie	‘studiebelastingsuren’.

Toetsingskader
Het	toetsingskader	is	het	samenhangend	geheel	
van kwaliteitskenmerken van de selectie-advisering, 
onderwijsuitvoering, -ondersteuning, -ontwikkeling 
en	examinering.	Het	toetsingskader	bevat	als	het	
ware	de	“gebruikerseisen”.

Interne documenten

•	 De	Kijk	op	het	politieonderwijs	2002

•	 Beroepsprofielen	voor	de	politie

•	 Docentcompetenties	Politieacademie

•	 Leren	en	ICT	in	het	Politieonderwijs	2002

•	 	Diplomaequivalentie	Politieonderwijs	–	Regulier	
beroepsonderwijs, editie 2004-2005

•	 Onderwijs	en	examenreglement	politieonderwijs

•	 Studieinformatiebrochures

•	 Handboek	werkend-leren

•	 Toetsingskader	Politieonderwijs	

•	 Leren	in	Veiligheid

•	 Actualisatienota	Politieonderwijs,	januari	2007

•	 Quick-scan	Internationalisering

Officiële documenten

•	 Wet	op	het	LSOP

•	 CAO

•	 Toezichtskader	IOOV

•	 Normenset	Werkend	leren	-	POR

•	 Actualisatieprotocol	NVAO

•	 KCE-standaarden

Bijlage 2: Literatuurverwijzingen



42 Kaders voor de inrichting van het samenhangend stelsel van politieonderwijs 

De conversietabel wordt van links naar rechts gelezen en 
kent de volgende opbouw:
•	 Het	politiediploma	‘oude	stijl’(ad	1.);
•	 	Het	vergelijkbare	kwalificatieniveau	politieonderwijs	

‘nieuwe stijl’/PO2002 (ad 2.);

Bijlage 3: Conversietabel

•	 	Een	hoger	kwalificatieniveau	‘politieonderwijs	nieuwe	
stijl’/PO2002 in verband met een hoger genoten 
reguliere opleiding (ad 3.);

•	 	Kunnen	solliciteren	op	functie	met	hoger	
kwalificatieniveau in verband met opgedane 
werkervaring (ad 4, 5 en 6).

1.	Politie-
diploma oude 
stijl

2.	Kwalificatie-
niveau P2002

3.	Hoger	kwa-
lificatieniveau 
PO2002	i.v.m.	
hoger geno-
ten reguliere 
opleiding

4.	Solliciteren	
op functie met 
hoger kwalifi-
catieniveau bij 
4 jaar werk-
ervaring op 
functieschaal 6

5.	Solliciteren	
op functie met 
hoger kwalifi-
catieniveau bij 
4 jaar werk-
ervaring op 
functieschaal 8

6.	Solliciteren	
op functie met 
hoger kwalifi-
catieniveau bij 
4 jaar werk-
ervaring op 
functieschaal 
10

7.	Solliciteren	
op functie met 
hoger kwalifi-
catieniveau bij 
4 jaar werk-
ervaring op 
functieschaal 
12

POPS/VP Niveau 2, bij 
ten minste 1 
jaar werkerva-
ring politie

Niet van 
toepassing

Niveau	3 Niveau 4 Niveau 5 Niveau 6

1.	Politie-
diploma 
oude stijl

2.	Kwalificatie-
niveau P2002

3.	Hoger	kwa-
lificatieniveau 
PO2002	i.v.m.	
hoger geno-
ten reguliere 
opleiding

4.	Solliciteren	
op functie 
met hoger 
kwalificatieni-
veau bij 4 jaar 
werkervaring 
op 

5.	Solliciteren	
op functie met 
hoger kwalifi-
catieniveau bij 
4 jaar werk-
ervaring op 
functieschaal 
12

POMB/HPO
Politie-
diploma A/B

Niveau 4, bij 
ten minste 4 
jaar werkerva-
ring politie

HBO:	niveau	5
WO: niveau 6

Niveau 5 Niveau 6

1.	Politie-
diploma 
oude stijl

2.	Kwalificatie-
niveau P2002

3.	Hoger	kwa-
lificatieniveau 
PO2002	i.v.m.	
hoger geno-
ten reguliere 
opleiding

NPA-opgeleiden kunnen altijd 
solliciteren op functie waaraan 
niveau	6	wordt	gekoppeld.	Als	
voor	een	functie	expliciet	een	
academisch werk- en denk-
niveau wordt gevraagd, kan 
dit blijken uit een afgeronde 
WO-opleiding of uit bijvoor-
beeld	een	assessment.NPA en 

additio-
nele opleiding 
tactisch/burger 
leidinggeven

Niveau 5 WO: niveau 6
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