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SCHOOL VOOR HANDHAVING 
 
 
1.1. Toelating tot de postinitiële opleidingen Handhaving 
 
Voor toelating moet worden voldaan aan de minimale vooropleidingseisen 

• de betreffende niveaudrempel van het samenhangend stelsel van politieonderwijs; 
• equivalentie met het regulier onderwijs van bovenstaande niveaudrempel, d.w.z. een MBO4- 

of WHW-diploma, waarbij aanvullende politiekundige eisen kunnen worden gesteld indien 
iemand niet beschikt over enigerlei politiediploma of enkele jaren ervaring in politietaken. 

 
 
1.2. Toelating tot postinitieel onderwijs op het gebied van milieu 
 

1.2.1 Toelatingseisen politieonderwijs Samenhangend stelsel 
Toelating tot postinitieel onderwijs op het gebied van milieu is mogelijk als wordt voldaan aan de 
minimale vooropleidingseisen: 

• Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4); 
• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een regulier MBO-4- diploma; 
• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met minimaal 2 jaar aantoonbare, voor 

het postinitiële onderwijs relevante werkervaring. 
 
Daarnaast is het mogelijk om toelating te verkrijgen op basis van werkervaring die qua niveau, vorm 
en inhoud vergelijkbaar is met de hiervoor genoemde diploma’s. 
Hiervoor moet ruim voor aanvang van de opleiding een (digitale) EVC-aanvraag worden ingediend bij 
het Loket EVC. 
 

1.2.2. Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 
Toelating tot het postinitiële onderwijs op milieugebied is mogelijk op basis van: 

• POMB-diploma; 
• HPO-diploma; 
• Politiediploma A (met of zonder B). 

 
 

1.2.3 Toelatingseisen anders opgeleiden 
Toelating tot het postinitiële onderwijs op milieugebied is mogelijk op basis van: 

• Certificaat BOA – Buitengewoon Opsporingsambtenaar Mits er tevens sprake is van een 
diploma MBO-4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.3 Matrix toelatingseisen kernopgaven oude Leergang Politiële Milieuspecialist 

 
 
1.3.1 Standaardvrijstellingen oude Leergang Politiële Milieuspecialist  
 
De navolgende tabel geldt voor de versies van de (meest recente) examenopdrachten. Het is een 
groeitabel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Er kan altijd op individuele basis een vrijstelling worden aangevraagd. Let wel op OER bepalingen. 
 
NB. 
Standaardvrijstellingen moeten voor de start van het onderwijs worden afgerond via het Loket EVC. 
 
 Milieuspecialist   

Postinitieel Op basis van Toegekende  vrijstelling 

Milieu Certificaat 41.1.05 Vuurwerk 4100240 
(41.1.11) 

Vuurwerk 

Milieu Certificaat 41.1.06 
Milieurechercheonderzoek 

4100242 
(41.1.12) 

Milieurecherche onderzoek 

Milieu Certificaat 4300052 Rechercheren in 
een meer omvattende zaak 

4100242 Milieurecherche onderzoek 

Milieu Certificaat 41.1.07 Milieutechnisch 
onderzoek 

4100243 
(41.1.13) 

Milieutechnisch onderzoek 

 
 
 
 
 
 
 
 

KO nr. Naam aanvullende eisen 
executieven/ 
zij-instromers 

studieadvies / 
opmerkingen 

410040 Vuurwerk Executieven zie 5.2.2. 
Zij-instromers zie 5.2.3. 

milieuervaring en 
competenties van 4100236 

 
4100242 

 
Milieurechercheonderzoek 

Executieven zie 5.2.2. 
Zij-instromers zie 5.2.3. 

milieuervaring en 
competenties 
van 4100236 EN 4100238 
EN 4100240 

 
4100243 

 
Milieutechnisch onderzoek 

Executieven zie 5.2.2. 
Zij-instromers zie 5.2.3. 

Milieuervaring en 
competenties van 4100236 
EN 4100238 EN 
4100240 

 
4100244 

Handhaving van het 
milieubeschermingsrecht, 
gericht op soorten en 

 

Executieven zie 5.2.2. 
Zij-instromers zie 5.2.3. 

Milieuervaring en 
competenties van 4100236 
EN 4100242 



 
 
1.3.2. Standaardvrijstellingen voor de opleiding tot milieuagent 
 
 Milieuagent   
Postinitieel Op basis van Toegekende vrijstelling 
Milieu Kernopgave: Handhaving 

milieuhygiënerecht, nr. 4100236, 
examenopdracht 
‘Milieuonderzoek’ (2.1) 

4101722 Module Omgevingsrecht 
voor de Milieuagent 

Milieu Kernopgave: Ketenonderzoek 
afvalstoffen, nr. 4100238, 
examenopdracht ‘Uitvoeren 
ketenonderzoek afval’ (1.1) 

4101723 Module Afval 
voor de 
Milieuagent 

Milieu Kernopgave: Handhaving 
milieuhygiënerecht, nr. 
4100236, examenopdracht 
‘Probleembeschrijving en 
advies’ (1.1) 

4101726 Module Natuurlijke 
omgeving voor de 
Milieuagent 

 
 
1.4. Toelating tot de postinitiële opleidingen Gebiedsgebonden Politie 
Toelating tot het postinitiële onderwijs op de leergang Wijkagent Sr is mogelijk op basis van: 

• Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4); 
• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een regulier MBO-4- diploma; 
• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een positieve beoordeling van de 

leidinggevende en minimaal 2 jaar aantoonbare, voor het postinitiële onderwijs relevante 
werkervaring binnen de Gebiedsgebonden Politiezorg. 

 
1.4.1.  Toelating tot de postinitiële vervolgopleidingen Gebiedsgebonden Politie 
Toelating tot het postinitiële vervolgonderwijs onderwijs t.b.v. Gebiedsgebonden Politie is mogelijk 
op basis van relevante en actuele werkervaring als wijkagent en : 

• het Diploma Wijkagent Sr 
• het Diploma van de opleiding wijkagenten via het NCOI 
• het Bewijs van deelname van de opleiding Verstrekking Vakmanschap Wijkagenten (Den 

Haag) 
 
 
1.5 Toelating tot het postinitiële onderwijs op verkeersgebied 
 
1.5.1 Toelatingseisen politieonderwijs Samenhangend stelsel 
Voor toelating tot het postinitiële onderwijs op verkeersgebied moet worden voldaan aan de 
minimale vooropleidingseisen (zie figuur 9, pagina 38): 

• Diploma Allround Politiemedewerker; 
• Diploma Politiemedewerker in combinatie met een regulier MBO-4-diploma; 
• Diploma Politiemedewerker in combinatie met minimaal twee jaar aantoonbare, voor de 

postinitiële leergang relevante werkervaring. 
 



Daarnaast is het mogelijk om toelating te verkrijgen op basis van werkervaring die qua niveau, vorm 
en inhoud vergelijkbaar is met de hiervoor genoemde diploma’s. 
Hiervoor moet voor aanvang van de opleiding een (digitale) EVC-aanvraag worden ingediend bij het 
Loket EVC. De beoordeelbare aanvraag dient minimaal zes weken voor aanvang van de opleiding bij 
het Loket EVC in gediend te zijn. 
 
1.5.2 Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 
Toelating tot het postinitiële onderwijs op verkeersgebied is mogelijk op basis van: 

• POMB-diploma 
• HPO-diploma; 
• Politiediploma A (met of zonder B). 

 
 
1.5.3 Toelatingseisen anders opgeleiden 
Toelating tot het postinitiële onderwijs op verkeersgebied is mogelijk op basis van: 

• Certificaat BOA – Buitengewoon Opsporingsambtenaar, mits er tevens sprake is van een 
verwant1 MBO4-diploma. 

 
Voor overige informatie met betrekking tot toelating tot losse kernopgaven, verwijzen we naar 
matrix toelatingseisen op www.politieonderwijs.nl/onderwijsaanbod. 
 
 
1.6  Toelatingseisen functiegerichte applicaties rijvaardigheid 
Voor toegang tot een functiegerichte applicatie rijvaardigheid (EQF 3) BMS 3100125 en VSM 3100126 
volstaat het diploma Politiemedewerker of een diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, Politie A of B). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Verwant geacht worden MBO-diploma’s met betrekking tot verkeer, bestuur, veiligheid, recht of 
gedrag. 

                                                            



1.6.1 Standaardvrijstellingen postinitieel onderwijs op verkeersgebied 
 
De navolgende tabel geldt voor de versies van de (meest recente) examenopdrachten. Het is een 
groeitabel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 
Er kan altijd op individuele basis een vrijstelling worden aangevraagd. Let wel op OER bepalingen. 
 
NB. 
Standaardvrijstellingen moeten voor de start van het onderwijs worden afgerond via het Loket EVC. 
 
 Verkeersspecialist   

Postinitieel Op basis van Toegekende vrijstelling 

Verkeer Certificaat 40.3.22 
Aanvullende Rijopleiding 
Auto (ARA). 
Afgiftedatum niet ouder dan 
twee jaar. 
Indien ouder dan twee jaar, dan 
met recente relevante 
werkervaring. 

4100653 
(40.0.43) 

Surveilleren met een 
auto (SMA) 
Rijvaardigheidsdeel 

Verkeer Certificaat 40.3.21 Onopvallend 
veilig rijden (OVR). Afgiftedatum 
niet ouder dan twee jaar. 
Indien ouder dan twee jaar 
dan met recente relevante 
werkervaring. 

4100653 
(40.0.43) 

Surveilleren met een 
auto (SMA) 
Rijvaardigheidsdeel 

Verkeer 
 

Certificaat 30.0.22/3100126 
Verkeerssurveillant Motor 

4100652 
(30.0.44) 

Surveilleren met 
een motorfiets 
(SMM) 
Rijvaardigheidsdeel 

 
 
 
 


