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SCHOOL VOOR RECHERCHE MBO-BACHELOR-MASTER–NIVEAU 
(EQF 5 t/m 7)  

1.1 T oelating tot de pos t-initiële opleidingen en trainingen R ec herche (E QF  5 
t/m 7) 
 

• 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 T oelating tot de pos t-initiële leergang R echerc hemedewerker (tac tis c h en 
tec hnis c h rec herc heur) (E QF  5) 

 
Het beroepsprofiel Recherchemedewerker omvat een vijftal leergangen, te weten: 

• leergang recherche medewerker: tactisch rechercheur; 
• leergang forensisch onderzoek; 
• leergang forensisch digitale recherche; 
• leergang specialist vreemdelingentoezicht 
• leergang specialistische operaties plaatsingsteams. 

 

1.2.1 Toelatingseisen Politieonderwijs Samenhangend Stelsel 
Toelating tot de leergangen Recherchemedewerker 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 

EN met een certificaat (of aantoonbare competenties) CAR, BOR of 
Milieurechercheonderzoek (4100242); ;   

• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met minimaal 2 jaar aantoonbare, 
voor de postinitiële leergang relevante werkervaring in combinatie met een certificaat 
(of aantoonbare competenties) CAR, BOR of Milieurechercheonderzoek (4100242);   

• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) met minimaal 2 jaar aantoonbare voor de 
postinitiële leergang relevante werkervaring EN de voor de postinitiële leergang 
relevante kernopgaven niveau 4 c.q. (ervarings-)competenties waarin een volledig 
opsporingsonderzoek moet worden uitgevoerd, d.w.z. hetzij 4500561 (4.1.6)  
"optreden bij overlast", hetzij 4500565 (4.2.2) "optreden bij geweldsdelicten". 

 
 

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. 
In het geval van een werkervaringsmeting wordt de werkervaring gemeten met de 
beoordelingsmatrix op MBO-niveau.  
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1.2.2 Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 
Toelating tot de leergangen Recherchemedewerker is mogelijk op basis van: 

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

 mits er tevens sprake is een certificaat (of aantoonbare competenties) CAR, BOR of 
Milieurechercheonderzoek (4100242) 
 

1.2.3 Toelatingseisen anders opgeleiden 
Toelating tot de leergang Recherchemedewerker is mogelijk op basis van: 

• MBO-4 diploma met recherchewerkervaring in combinatie met een certificaat (of 
aantoonbare competenties) CAR, BOR of Milieurechercheonderzoek (4100242); 

• Certificaat BOA – Bijzonder Opsporingsambtenaar 
 mits er tevens sprake is van een MBO-4 diploma EN een certificaat (of aantoonbare 

competenties) CAR, BOR of Milieurechercheonderzoek (4100242). 
 

1.2.4 Toelatingseisen losse kernopgaven en functiegerichte applicaties 
Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties vallend onder de 
leergangen Recherchemedewerker gelden dezelfde toelatingseisen als voor de gehele 
leergang zoals gemeld in 4.2.1, 4.2.2 en 4.2.3.  
Onderstaand worden de hierop geldende uitzonderingen vermeld.  
 
Voor overige informatie met betrekking tot toegang tot losse kernopgaven, verwijzen we naar 
niveaumatrix postinitieel onderwijs. 
 

1.2.4.1 Toelatingseisen functiegerichte applicaties post-mbo EQF2 
Voor toegang tot de functiegerichte applicaties 2300083 Afname celmateriaal ten 
behoeve van DNAonderzoek en 2300246 Forensisch assistent op de standaard plaats 
delict volstaat het diploma Assistent Politiemedewerker (EQF2) of een diploma 
basispolitiezorg (POMB, HPO, Politie A of B, POPS). 

1.2.4.2 Toelatingseisen functiegerichte applicaties post-mbo EQF 3 
Het diploma Politiemedewerker (EQF3) of een diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, 
Politie A of B) geeft toegang tot de volgende functiegerichte applicaties en kernopgaven: 

• 4300053 Opsporingsconfrontatie; 
• 4300054 Fotobewijsconfrontatie; 
• 3300080  Beperkt forensisch onderzoek bij vooraf benoemde delicten; 
• 33300081  Volledig forensisch-technisch onderzoek bij veel voorkomende 

delicten. 

1.2.4.3 Toelatingseisen kernopgaven of functiegerichte applicaties voor anders 
opgeleiden 

Voor toegang tot een politievakoverstijgende kernopgave of functiegerichte applicatie zijn 
naast een MBO-4 diploma de competenties of het certificaat van de CAR of BOR vereist.   
 

1.2.4.4 Toelatingseisen functiegerichte applicaties confrontatie 
Voor toegang tot de functiegerichte applicaties confrontatie, te weten  
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4300053 Opsporingsconfrontatie volstaat een MBO-2 diploma en  
4300054 Fotobewijsconfrontatie volstaat een MBO-3 diploma. 

 

1.2.4.5 Toelatingseisen functiegerichte applicaties verhoor 
Voor toegang tot de functiegerichte applicaties 4301826 Professioneel verhoren is een 
afgeronde RIMOZ vereist, dan wel een certificaat 4303078 Transitie naar professioneel 
verhoor.  
Voor toegang tot de functiegerichte applicaties 4302099 Professioneel Verhoor Verkort is 
een certificaat 4300187 Verdieping verhoor vereist.  
Voor toegang tot de functiegerichte applicaties 4302097 Verdieping op verhoor is een 
afgeronde RIMOZ vereist, dan wel een certificaat 4303078 Transitie naar professioneel 
verhoor. 
 

1.2.4.6 Toelatingseisen Dossiervorming basis (4300186) 
Voor toelating moet worden voldaan aan een van de volgende minimale 
vooropleidingseisen: 
 
• Diploma Allround Politiemedewerker (mbo 4) 
• Diploma Politiemedewerker (mbo 3) in combinatie met een regulier mbo-4 diploma en 

een certificaat CAR of BOR 
• Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) in combinatie met een certificaat 

CAR of BOR 
• Diploma mbo-4 in combinatie met een certificaat CAR of BOR en een certificaat 

BOA- Bijzonder Opsporingsambtenaar 
 
Daarnaast is vereist: 

• Je moet minimaal twee jaar recherche-ervaring of aantoonbare competenties 
hebben 

• Je moet minimaal de basisopleiding Summ-IT hebben gevolgd 
• Je moet vaardig zijn in en met Summ-IT (vaardig houdt in dat je het systeem 

begrijpt en ermee kunt werken. Je moet actuele kennis hebben om in Summ-IT te 
kunnen werken; je kunt inloggen in Summ-IT) 

 
 

1.3 S tandaardvrijs tellingen R ec herc hemedewerker (tac tis c h en technis c h 
rec herc heur) (E QF  5) 

 
De navolgende tabel geldt voor de versies van de (meest recente) proeven van bekwaamheid bij de 
betreffende kernopgaven. Het is een groeitabel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  
Er kan altijd op individuele basis een ontheffing voor een opdracht worden aangevraagd.  
 
NB.  
Standaardvrijstellingen moeten voor de start van het onderwijs worden afgerond via het Loket EVC. 

 
EQF 5 Recherche medewerker 

Tactische recherche 
  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 
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EQF 5 
Recherche 

Certificaat 4300060 
Voorbereiden en uitvoeren 
gecompliceerde verhoren 
of  
Certificaat 4300187 Verdieping 
verhoor  
of  
Diploma training professioneel 
verhoor (examen 
overeenkomstig 
examenreglement 2001 
 

4301141 R IMOZ/TG O 
examenopdracht 2.1 en 
Thema 8 van de opleiding 

EQF 5 
Recherche 

certificaat 4300065 (UGOP)  
 

4301141 R IMOZ/TG O  
cruciale leeropdracht  
coördinatie deelonderzoeken 
Thema 10 van de opleiding 
Word verwijderd. RIC is voor 
examenopdrachten.  

EQF 5 
Recherche 

Diploma Opsporingsconfrontatie 
(OCF) geëxamineerd 
overeenkomstig het 
examenreglement 
Politieopleidingen 2001 

4300053 
 (43.3.02) 

Organiseren en uitvoeren 
van een Opsporings- 
confrontatie 

EQF 5 
Recherche 

Getuigschrift Fotoconfrontatie 
(FCF) 

4300053 
 (43.3.02) 

 
 

4300054.001 
(43.3.40/43.3.03a)  

Organiseren en uitvoeren 
van een Opsporings-
confrontatie 
 
Fotobewijs-confrontatie 

EQF 5 
Recherche 

Getuigschrift Bewijsconfrontatie 
foto 

4300054.001 
(43.3.40/43.3.03a) 

Fotobewijs 
confrontatie 

 
EQF 5 Recherche medewerker 

Financiële recherche 
  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat 9300687 Training 
ontneming wederrechtelijk 
verkregen voordeel + enige jaren 
actuele werkervaring op het 
gebied van ontneming van 
wederrechtelijk verkregen 
voordeel 

4300058.001 
(43.3.09) 

Meewerken aan een 
financieel  
rechercheonderzoek 
Opdracht 1.1: 
Ontneming van  
wederrechterlijk verkregen 
voordeel 
 

EQF 5 
Recherche 

Associatiediploma Boekhouden 
(= Praktijkdiploma Boekhouden) 
+ enige jaren actuele 
werkervaring in het boekhouden 

4300058.001 
(43.3.09) 

Meewerken aan een  
financieel  
rechercheonderzoek  
Opdracht 2.1: Rechercheren 
in administraties                   

EQF 5 
Recherche 

Diploma MBA + enige jaren 
actuele werkervaring in de 
bedrijfsadministratie. 

4300058.001 
(43.3.09) 

Meewerken aan een  
financieel  
rechercheonderzoek  
Opdracht 2.1: Rechercheren 
in administraties 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat Boekhouden voor 
opsporingsambtenaren 
 

4300058.001 
(43.3.09) 

Meewerken aan een  
financieel  
rechercheonderzoek  
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Opdracht 2.1: Rechercheren 
in administraties 

 
EQF 5 Recherche medewerker 

Opsporing drugs en wapens 
  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat Cursus Verdovende 
Middelen (Rechercheschool) + 
actuele en relevante 
werkervaring 

4300056.002 

(43.3.10) 

Aanpak van  
Onderzoek naar 
verdovende middelen 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat Cursus Recherche 
Drugs (KMar) + actuele en 
relevante werkervaring 

4300056.002 
(43.3.10) 

Aanpak van  
Onderzoek naar 
verdovende middelen 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TOV (Tactisch optreden 
/ opsporing Vuurwapens) (KMar 
of Rechercheschool) + actuele 
werkervaring 

4300057.002 
(43.3.11) 

Optreden illegale  
wapens en munitie 

 
 
 

EQF 5 Recherche Medewerker 
Bijzondere Opsporing 

  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 

EQF 5 
Recherche 

Diploma SRO-A (specialistische 
rijopleiding auto) + enige jaren 
relevante en actuele rijervaring 
Bij het ontbreken van actuele rij-
ervaring stelt de Politieacademie 
een rij-applicatie als eis. 

4100154.001 
(40.3.22) 

Onopvallend en veilig rijden 
t.b.v. observatie- en 
arrestatieteams 

EQF 5 
Recherche 

Diploma ROBO (Interdrive) 4101010.001 
(40.8.99) 

Rijopleiding heimelijk  
waarnemen door  
tactisch rechercheur 

EQF 5 
Recherche 

Diploma OOR (Opleiding 
observatie rechercheur) + enige 
jaren actuele werkervaring 

4300069.001 
(43.3.30) 

Heimelijk gadeslaan  
van personen of zaken 
 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat Basismodule 
Criminele inlichtingen eenheid 
(CIE) + enige jaren actuele 
werkervaring 

4300068.001 
(43.3.21) 

Omgaan met 
criminele inlichtingen binnen 
de taakstelling van de CIE 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat MAR (Module 
Acquisitie RID)  
of 
certificaat D36 
of 
certificaat 6-wekelijkse 
Binnenlandse Veiligheidsdienst 
(BVD)-opleiding 
of 
certificaat basismodule 
Algemene Inlichtingen- en 
Veiligheidsdienst (AIVD) + min. 3 
jr. actuele RID (PID) 
werkervaring 

4300067.001 
(43.3.25) 

Omgaan met RID  
gerelateerde  
openbare orde  
informatie 

EQF 5 
Recherche 

Diploma HGB (Heimelijk 
gadeslaan B-niveau) 

4300070.002 
(43.3.39) 

Op heimelijke  
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wijzen waarnemen door 
tactisch  
rechercheur 

EQF 5 
Recherche 

Diploma MIO-B (maatwerk in 
observatie-B) (POCN) 

4300070.002 
(43.3.39) 

Op heimelijke  
wijzen waarnemen  
door tactisch 
rechercheur 
Deel A 

 
 

EQF 5 Recherche Medewerker 
Professioneel Verhoren 

  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat 43.3.46 Verdieping 
verhoor 

4300060.001 
(43.3.16) 

Voorbereiden en   
uitvoeren van  
gecompliceerde verhoren 
VUG 
Opdracht: 1.1. 
voorbereiden en  
uitvoeren verdachtenverhoor 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat 43.3.46 Verdieping 
Verhoor 

4302569    Verdieping op verhoor 

 
 

EQF 5 Recherche medewerker 
forensische opsporing 

  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-1 (technische 
recherche module) + actuele 
relevante werkervaring 

4300080.001 
(44.4.02) 

Beperkt forensisch  
technisch onderzoek 
bij vooraf benoemde  
delicten; 
alle opdrachten   

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-1 en TRM-2 
(technische recherche module) + 
minimaal 5 jaar actuele 
werkervaring 

4300081.001 
(44.4.03) 

Volledig forensisch  
Technisch onderzoek 
bij veel voorkomende  
delicten 
alle opdrachten m.u.v. 
opdracht documenten-
onderzoek  

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-4 (technische 
recherche module) + minimaal 3 
jaar actuele werkervaring 

4300081.001 
(44.4.03) 

Volledig forensisch  
Technisch onderzoek 
bij veel voorkomende  
delicten 
Opdracht: 
documentenonderzoek 
Doc 2 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-5 (technische 
recherche module) + minimaal 3 
jaar actuele werkervaring 

4300082.001 
(44.4.04) 

Forensisch technisch  
onderzoek bij  
gewelds- en  
zedendelicten 
Opdracht: vuurwapens 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-3 (technische 
recherche module) + module 
Chemzis + minimaal 3 jaar 
actuele werkervaring 

4300082.001 
(44.4.04) 

Forensisch technisch  
onderzoek bij  
gewelds- en  
zedendelicten 
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Opdracht: 
onderzoek n.a.v.  
geweldsdelict 
Opdracht: verbeteren sporen 
gezet in bloed 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat Afname celmateriaal 
van personen t.b.v. DNA-
onderzoek + minimaal 3 jaar 
actuele werkervaring 

2300083.001 
(44.4.05) 

Afname celmateriaal     
t.b.v. DNA-Onderzoek 
 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-1 en TRM-2 + 
TRM 3 (technische recherche 
module) + minimaal 3 jaar 
actuele werkervaring 

4300084.001 
(44.4.06) 

Forensisch technisch  
Onderzoek bij  
lijkvinding 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM (technische 
recherche module) - BB(asis) + 
TRM-BE(lektra) + TRM-BG(as) + 
actuele relevante werkervaring 

4300085.001 
(44.4.20) 

Forensisch  
brandonderzoek 

EQF 5 
Recherche 

Diploma TRM-DO (technische 
recherche module) + actuele 
relevante werkervaring 

4300093.001 
(44.4.16) 

Onderzoeken van  
documenten 
DOC 2 en DOC 3 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat 43.3.14 Digitaal 
rechercheren voor de 
taakaccenthouder 

4300188.001 
(43.3.50) 

Digitaal opsporen 

EQF 5 
Recherche 

Forensic Skills 2013 (430523), 
bestaande uit 15 modules 
Per module een certificaat. 

 
 
 
 

3300080.001 
 
 
 

3300081.001 
 
 
 

4300082.001 
 
 
 

4300084.001 

Algemeen deel Leergang 
Forensische Opsporing, 
bestaande uit de volgende 
modules: 
Beperkt forensisch  
technisch onderzoek 
bij vooraf benoemde  
delicten; 
Volledig forensisch  
Technisch onderzoek 
bij veel voorkomende  
delicten 
Forensisch technisch  
onderzoek bij  
gewelds- en  
zedendelicten 
Forensisch technisch  
Onderzoek bij  
niet-natuurlijke dood 

EQF 3 Training Uitvoeren Drugstesten 
(9302217) 

3300081.001 Volledig forensisch  
Technisch onderzoek 
bij veel voorkomende  
delicten 
Opdracht 4: Uitvoeren 
Drugstesten 
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1.4 T oelating tot de pos t-initiële leergang P olities pec ialis t 
V reemdelingentoezicht (E QF  5) 

1.4.1 Toelatingseisen politieonderwijs Samenhangend Stelsel 
Toelating tot de leergang Politiespecialist Vreemdelingentoezicht is mogelijk als wordt 
voldaan aan de minimale vooropleidingseisen (zie figuur 9): 

• 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 de postinitiële leergang relevante werkervaring in combinatie met een certificaat 
(of aantoonbare competenties) CAR BOR of Milieurechercheonderzoek (4100242).;   

• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) met minimaal 2 jaar aantoonbare voor de 
postinitiële leergang relevante werkervaring EN de voor de postinitiële leergang 
relevante kernopgaven niveau 4 c.q. (ervarings-)competenties waarin een volledig 
opsporingsonderzoek moet worden uitgevoerd, d.w.z. hetzij 4500561 (4.1.6)  
"optreden bij overlast", hetzij 4500565 (4.2.2) "optreden bij geweldsdelicten". 

 
 

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. 
In het geval van een werkervaringsmeting wordt de werkervaring gemeten met de 
beoordelingsmatrix op MBO-niveau (zie bijlage 8.6-I). 
 

1.4.2 Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 
Toelating tot de leergang Politiespecialist Vreemdelingentoezicht is mogelijk op basis van: 

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

 Mits er tevens sprake is een certificaat (of aantoonbare competenties) CAR, BOR of 
Milieurechercheonderzoek (4100242).. 
 

1.4.3 Toelatingseisen anders opgeleiden 
Toelating tot de leergang Politiespecialist vreemdelingentoezicht is mogelijk op basis van: 
• MBO-4 diploma met recherchewerkervaring in combinatie met een certificaat (of 

aantoonbare competenties) CAR, BOR of Milieurechercheonderzoek (4100242).; 
 

1.4.4 Toelatingseisen losse kernopgaven en functiegerichte applicaties 
Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties vallend onder de leergang 
Politiespecialist Vreemdelingentoezicht gelden dezelfde toelatingseisen als voor de gehele 
leergang zoals gemeld in 4.4.1, 4.4.2 en 4.4.3.  
Voor overige informatie met betrekking tot losse kernopgaven, verwijzen we naar de matrix 
toelatingseisen op www.politieonderwijs.nl/onderwijsaanbod. 
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1.5 S tandaardvrijs tellingen L eergang P olities pec ialis t V reemdelingentoezic ht 
(E QF  5) 

 
De navolgende tabel geldt voor de versies van de (meest recente) proeven van bekwaamheid bij de 
betreffende kernopgaven. Het is een groeitabel, waaraan geen rechten kunnen worden ontleend.  
Er kan altijd op individuele basis een ontheffing voor een portfolio-opdracht worden aangevraagd. Let 
wel op OER bepalingen.  
 
NB.  
Standaardvrijstellingen moeten voor de start van het onderwijs worden afgerond via het Loket EVC. 

 
EQF 5 Recherche specialist 

vreemdelingentoezicht 
  

Post 
Initieel 

Op basis van  Toegekende vrijstelling 

EQF 5 
Recherche 

certificaat Documentenonderzoek  
1 (KMAR) of 
Certificaat MDOP 

4300048.001 
(45.5.07) 

P olitieel V reemdelingen 
T oezic ht houden 
examenopdracht 1: 
Uitvoeren 
documentenonderzoek 

EQF 5 
Recherche 

Certificaat Intercultureel Handelen 
(PA-Maatwerk) 

4300195.001 
(45.5.10) 

Werken in de keten 
Van vreemdelingenzorg 
Alle opdrachten 
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1.6 T oelating tot de pos t-initiële leergang R echerc hekundige Mas ter of 
C riminal inves tigation (MC I) (E QF  7) 

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

1.6.1 Toelatingseisen politieonderwijs Samenhangend stelsel 
Voor toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) moet worden voldaan aan 
de minimale vooropleidingseisen: 
• Diploma Politiekundig Bachelor; 
• Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met een regulier HBO- of 

WO-diploma; 
• Diploma Allround Politiemedewerker (EQF 4) in combinatie met diploma of alle 

deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU Amsterdam); 
• Diploma Politiemedewerker (EQF 3) in combinatie met een regulier HBO- of WO-

diploma. 
 
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. 
In het geval van een werkervaringsmeting wordt de werkervaring gemeten met de 
beoordelingsmatrix op HBO-niveau. 
 

1.6.2 Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 
Toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) is mogelijk op basis van: 

• Diploma van Inspecteur (LTM, BTM); 
• ATL-diploma; 
• Diploma basispolitiezorg (Pomb, HPO, Politie A of B) in combinatie met een HBO- of 

WO-diploma; 
• Diploma basispolitiezorg (Pomb, HPO, Politie A of B) in combinatie met een diploma 

of alle deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU Amsterdam). 
 

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

• Diploma HBO- of WO-diploma (voor de afstudeerrichting Algemene Recherche: in 
combinatie met 5601109 Premaster Recherchekundige); 

• KMar  
- Officiersdiploma Kmar in combinatie met 4-jarige KMA-Koninklijke Militaire 

Academie;  
- diploma wachtmeester Kmar in combinatie met een regulier HBO- of WO-diploma. 

• werknemers NFI - Nederlands forensisch instituut naar de afstudeerrichtingen 
forensisch-technische en digitale recherchekunde, dienen in het bezit te zijn van een 
HBO- of WO-diploma. 

 
Daarnaast is het mogelijk om toelating te verkrijgen op basis van werkervaring die qua 
niveau, vorm en inhoud vergelijkbaar is met alle hiervoor genoemde diploma’s.  
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Hiervoor moet voor aanvang van de opleiding een (digitale) EVC-aanvraag worden 
ingediend bij het Loket EVC.  
 
Bij de EVC beoordeling wordt gebruik gemaakt van een werkervaringsportfolio. Dit portfolio 
wordt o.a. gevuld met een beschrijving van iemands aandeel (max. 5 jaar oud) in minimaal 
drie verschillende situaties uit één of meer van de volgende werkgebieden: 

• gemeenschappelijke veiligheidszorg; 
• opsporing; 
• gevaarsbeheersing; 
• handhaving. 

In het werkervaringsportfolio moeten de niveaubepalende competenties tot uitdrukking 
komen. De werkervaring wordt met de beoordelingsmatrix op (politiekundig) bachelorniveau 
gemeten. 
 
NB. toelating met een EVC-bewijs 
Uit ervaring is tevens gebleken dat een instroom zonder WO- of HBO-diploma met alleen 
werkervaring op bachelor/tactisch niveau tot een achterstand leidt bij aanvang van de 
leergang op het gebied van analyse en methoden/technieken, academisch schrijven en 
criminologische theorieën. Heeft u een EVC-bewijs toelating Recherchekunde dan bent u 
verplicht om deze achterstand voor aanvang van de leergang weg te werken. De 
Politieacademie biedt daartoe de volgende training aan: 9301306 Toeleidingstraject 
doorstroomstudenten leergang Recherchekunde. 
 
Voor gediplomeerden Basispolitiezorg ( PO2002, Pomb, HPO, Politie A of B) geldt dat zij 
aanvullend een positief HBO-assessment moeten overleggen.  
 

1.6.4 Toelatingseisen losse kernopgaven en functiegerichte applicaties 
Voor toelating tot losse kernopgaven of functiegerichte applicaties vallend onder de leergang 
Recherchekundige gelden dezelfde toelatingseisen als voor de gehele leergang zoals 
gemeld in 4.6.1, 4.6.2 en 4.6.3.  
Onderstaand worden de hierop geldende uitzonderingen vermeld.  
 
 
Uitzondering:  
Van de leergang recherchekundige mag 1 (één) losse kernopgave worden gevolgd zonder 
dat wordt voldaan aan de toelatingseisen die gelden voor de gehele leergang. De toegang 
wordt dan getoetst op basis van een uitgebreid cv met een beschrijving van de huidige 
functie, aangevuld met minimaal 1 casus-uitwerking waaruit de volgende 
bachelorcompetenties moeten blijken (zie ook bijlagen 8.3 en 8.6): 

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

- Vakmatig-methodische competentie, te weten complexe situaties 
- Bestuurlijk-organisatorische competentie, te weten situaties/posities/belangen 

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

 
Voor overige informatie met betrekking tot losse kernopgaven, verwijzen we naar 
niveaumatrix postinitieel onderwijs.  
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1.7 S tandaardvrijs tellingen R ec herc hekundige Mas ter of C riminal 
inves tigation (E QF  7) 

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

EQF 7 Recherchekundige   
Master 
niveau 

Op basis van  Toegekende Vrijstelling 

EQF7 
Recherche 

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

53001041 
(53.3.02) 

Financieel 
administratieve 
waarheidsvinding 
Opdracht: 1 Controletechniek 
en opsporing  

EQF7 
Recherche 

Diploma leergang Strategische 
criminaliteitsanalyse (LSCA)  
óf  
Diploma leergang Tactische 
criminaliteitsanalyse (TCA) 
óf 
Certificaat ‘Educational Research’ 
(van Kennisnetwerk van de 
Politieacademie) 
óf 
Examenbewijs Methoden en 
Technieken van wetenschappelijk 
onderzoek 
óf 
Certificaat KO 5.2.3. Integrale 
aanpak gebiedsgebonden 
criminaliteit (m.n. opdracht 
analyserapport criminologie) 
óf  
Een HBO- of WO-diploma van een 
opleiding waarin wetenschappelijke 
methoden en technieken van 
onderzoek voorkomen 
óf 
Diploma Politiekundige Master 
(Master of Science in Policing) 
óf 
Diploma inspecteur (LTM of BTM) 
of diploma ATL 

5300098 
(53.3.05) 

Uitvoeren exploratief 
onderzoek 

 
 

1 Kernopgaven hebben een andere nummering gekregen. Het oorspronkelijke nummer van de KO staat tussen 
haakjes vermeld achter het nieuwe KO-nummer. 
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Afkortingen en definities 
ABT Additionele opleiding Burger Tactisch Leidinggevenden 
ALO Academie Lichamelijke Opvoeding 
ATL Additionele Opleiding voor Tactisch Leidinggevenden (komt overeen 

met inspecteur, vergelijkbaar met HBOniveau) 
AZ(V) Aanhouding- en Zelfverdediging(svaardigheden) 
BOA Buitengewoon Opsporingsambtenaar 
BOR Basisopleiding recherche 
BHV BedrijfshulpVerlening 
BTM Burger Tactisch Leidinggevend management (is burgeropleiding 

inspecteur, vergelijkbaar met HBOniveau) 
CAR Cursus Algemene Recherche 
CIOS Centraal Instituut Opleiding Sportleiders 
EQF European Qualifications Network 

instrument dat op Europees niveau is ontwikkeld, met een eenduidige 
Europese schaal, ter bevordering van transparantie en mobiliteit van 
studenten, docenten en werknemers 

EVC Erkenning Verworven Competenties 
FMV Fysiek-Motorische vaardigheden/ Fysiek mentale vaardigheden 
FA Functiegerichte Applicatie 
FAP Faculteit Algemene Politiekunde 

Oude benaming van School voor Politiekunde 
FBPL 
 
 
FS 

Faculteit Bijzondere Politiekunde en Leiderschap 
Oude benaming van koepelorganisatie van Scholen voor Recherche, 
Handhaving, Leiderschap, en Crisis- en Gevaarbeheersing 
Forensic Skills 

GBO Grootschalig en Bijzonder optreden 
HAVO Hoger Algemeen Vormend Onderwijs 
HBO Hoger Beroepsonderwijs 
HOvJ Hulpofficier van Justitie 
HPO Hernieuwde Politieopleiding (vergelijkbaar met niveau 4) 
IBT Integrale Beroepsvaardigheden Training  
ICT Informatie en Communicatie Technologie 
Initiële opleiding Niveau-opleidingen, te weten opleidingen op MBO, HBO/Bachelor en 

Master niveau 
IVZ Integrale Veiligheidszorg 
KMA Koninklijke Militaire Academie 
KMar Koninklijke Marechaussee 
KO Kernopgave 
LLO Leergang Leidinggevenden op Operationeel niveau 

Dit is de leidinggevende leergang in het oude politieonderwijs-systeem 
en betreft een voorganger van de huidige OLL 
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Loket Afdeling die intekening/aanmelding onderwijsaanbod administratief 
verwerkt 

Loket EVC Afdeling die aanvragen werkervaringsmeting (EVC) administratief 
verwerkt 

LTM Leergang Tactisch Management (is opleiding inspecteur, vergelijkbaar 
met HBOniveau) 

MAVO Middelbaar Algemeen Vormend Onderwijs 
MBA Master of Business Administration  
MBO Middelbaar Beroepsonderwijs 
ME Mobiele Eenheid 
NIBE Nederlands Instituut voor het Bank-, Verzekerings- en Effectenbedrijf 
NFI Nederlands Forensisch Instituut 
NPA Nederlandse Politieacademie 

Voormalige benaming van de huidige Politieacademie 
NRR-AED Nederlandse Reanimatieraad- Automatische Externe Defibrillatie 
PA Politieacademie 
PDA Pedagogisch Didactische aantekening 
pva Plan van aanpak 
PO2002 Politieonderwijs 2002 

Naam voor de invoering van het nieuwe politieonderwijs-systeem in 
2002, als samenhangend stelsel van politieonderwijs 

POMB Primaire Opleiding Medewerker Basispolitiezorg (vergelijkbaar met N4) 
POPS Primaire Opleiding Politiesurveillant (vergelijkbaar met N2) 
Politie A Opleiding politiemedewerker 

Politie A (met of zonder Politie B) is vergelijkbaar met N4 
Prop. propedeuse 
PV Procesverbaal 
RID Regionale Inlichtingendienst 
RTGP/RTGB  Regeling toetsing Geweldbeheersing Politie / Buitengewoon 

Opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere 
opsporingsdiensten 

sbu Studiebelastingsuren  
SPV Stichting Politievormingscentrum 
TGO Team Grootschalige Opsporing  
VBO Voorbereidend Beroepsonderwijs 
VMBO Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs 

BBL – beroepsbegeleidende leerweg 
KBL – kaderberoepsgerichte leerweg 
GL - gemengde leerweg 
TL – theoretische leerweg 

VOM Voorbereidende Opleiding Milieu 
VWO Voorbereidend Wetenschappelijk onderwijs 
WEB  Wet Educatie en Beroepsonderwijs 
WHW Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek  
WO Wetenschappelijk onderwijs 
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Bijlagen 
 

• T oelic hting niveaubepalende c ompetenties  MB O-niveau 
 
Per kwalificatieniveau wordt aangegeven welke competenties op het initiële niveau relevant 
zijn voor toelating tot of vrijstellingen in een postinitiële leergang (zie bijlage 8.2 t/m 8.5).  
Omdat het niet gaat om toelating tot of vrijstellingen in een initiële opleiding, maar om het 
bepalen van een gedeelte van de initiële competenties, namelijk alleen de relevante, leidt 
een EVC-procedure voor toelating of vrijstelling niet tot een initieel diploma.  
 

• Uitwerking niveaubepalende c ompetenties  MB O-niveau (E QF  4) 
 
Ten behoeve van de postinitiële leergangen die aansluiten op initieel EQF 4, volgt een 
uitwerking van de niveaubepalende competenties.  
Zowel bij de beschrijving als de beoordeling van (ervarings)competenties aan de hand van 
uw aandeel in situaties van een bepaald werkgebied is het van belang te letten op wat 
kwalificatie EQF 4 onderscheidt van kwalificatie EQF 3: 

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

 
 
Bij de vergelijking van (ervarings)competenties met de in kernopgaven en bijbehorende 
proeven van bekwaamheid genoemde competenties wordt gelet op wat  EQF 4 onderscheidt 
van EQF 3, d.w.z.: 

• Vakmatig: executief optreden (en opsporen) in een meer complexe situatie; rapporteren 
over actie van anderen 
Gedacht kan worden aan toezicht houden of ordehandhaving in een overzichtelijke, 
maar ook stressgevoelige of gevaarlijke omgeving, waarbij gezorgd moet worden voor 
een proportionele en rechtmatige aanpak, zoals in het gebiedsgebonden werk, het 
afhandelen van verkeersongevallen, het uitvoeren van complexe verkeerscontroles, het 
optreden tegen milieuovertredingen of acties in groepsverband. In een meer complex 
opsporingsonderzoek moeten de handelingen zelfstandig uitgevoerd kunnen worden, 
ook al gebeurt dat in teamverband. Er moet ook over het optreden van anderen 
gerapporteerd kunnen worden. 

 
• Methodisch: problemen systematisch oplossen; elementen aandragen voor het 

opzetten van projecten 
Gedacht kan worden aan resultaatgericht werken of optreden op basis van een 
doordacht stappenplan. Voor het opzetten van projecten moeten concrete elementen 
aangedragen kunnen worden. In een meer complex opsporingsonderzoek moeten alle 
elementen uitgevoerd kunnen worden (aangifte opnemen, zorgdragen voor 
sporenonderzoek, getuigenverhoor, in beslag neming, verhoor van verdachte). 

 
• Bestuurlijk-organisatorisch: breed operationeel inzetbaar (m.n. in gebiedsgebonden 

werk); problemen integraal benaderen in gemeenschappelijke veiligheidszorg 
Gedacht kan worden aan inzetbaarheid in de volle breedte van veiligheids- en 
leefbaarheidsproblemen, niet alleen repressief, maar ook pro-actief, initiatieven 
nemend, niet alleen verantwoordelijkheid dragend voor het eigen handelen, maar ook 
voor dat van anderen. 
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• Strategisch: pro-actief / initiatieven nemen; omgevingssignalen vertalen, samenhang 
onderkennen (m.n. in gebiedsgebonden werk) 
Gedacht kan worden aan het herkennen van omgevingssignalen uit een wijk, het 
openbaar bestuur of groeps-gedrag; vanuit een integrale benadering van de omgeving 
problemen van openbare orde, veiligheid en leefbaarheid in kaart brengen en 
aangeven wat dat betekent voor de positie van de politie in de samenleving en de 
eigen effectiviteit. 

 
• Sociaal-communicatief: politiemedewerkers begeleiden; zelfstandigheid binnen 

beleidskaders, relationeel vermogen 
Gedacht kan worden aan het kunnen samenwerken in een team en met 
(politie)organisaties, het begeleiden van politiemedewerkers, zelfstandig functioneren 
binnen geformuleerde beleidskaders, het innemen en verdedigen van een eigen 
standpunt, je daarbij laten leiden door maatschappelijke problematiek. 

 
• Cultureel-normatief: relaties met organisaties onderhouden; omgaan met diversiteit in 

de samenleving, inlevingsvermogen 
Gedacht kan worden aan het kunnen omgaan met diversiteit in de samenleving 
(cultuur, geloof, geslacht, geaardheid, opvattingen) en het kunnen aangaan van 
relaties, niet alleen met personen, maar ook met organisaties (intern, voor wat betreft 
de politie). 

 
• Lerend: verzamelen en toepassen van informatie; flexibiliteit bij probleemoplossing 

Gedacht kan worden aan de wijze van het vergaren van informatie en de toepassing 
daarvan, het onderhouden van de vakkennis en het zoeken van creatieve, 
ongebruikelijke oplossingen bij zich voordoende problemen. 
 

• Vormgevend: ervaringen omzetten in toekomstig handelen; effectiviteit bewerkstelligen 
Geacht kan worden aan het omzetten van opgedane ervaringen in toekomstig 
handelen en streven naar een effectieve aanpak van vraagstukken en problemen. 

 

• Uitwerking niveaubepalende c ompetenties  HB O-niveau (E QF  6) 
 
Ten behoeve van de postinitiële leergangen die aansluiten op initieel EQF 6, volgt een 
uitwerking van de niveaubepalende competenties.  
Zowel bij de beschrijving als de beoordeling van (ervarings)competenties aan de hand van 
uw aandeel in situaties van een bepaald werkgebied is het van belang te letten op wat 
kwalificatie EQF 6 onderscheidt van kwalificatie EQF 4 en 5: 

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

 
Bij de vergelijking van (ervarings)competenties met de in kernopgaven en bijbehorende 
proeven van bekwaamheid genoemde competenties wordt gelet op wat niveau EQF 6 
onderscheidt van EQF 4 en 5 d.w.z.: 

• Vakmatig: complex qua situatie en opsporingsonderzoek: veel invloedsfactoren; 
juridische check 

Gedacht kan worden aan toezicht houden, corrigerend optreden of opsporingsonderzoek 
doen in een veranderlijke omgeving, waarbij een ruim arsenaal aan middelen 
gehanteerd moet worden of veel factoren van invloed zijn (b.v. hectiek, zwacri, 
mediadruk, onwillige getuigen of ontbrekende sporen); aan discretionair omgaan met 
regelgeving (beleidsvrijheid hanteren binnen wettelijke kaders) of het checken van de 
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juridische correctheid van documenten (zijn de juiste bevoegdheden gebruikt; zijn 
deze juist gebruikt?). 

• Methodisch: in analytisch opzicht: patroonherkenning; integraal (tactisch) plan van 
aanpak, abstraheren 

Gedacht kan worden aan het kunnen afwegen van taken, hoofd- en bijzaken kunnen 
onderscheiden, grote lijnen kunnen signaleren in een reeks van overtredingen of 
misdrijven en daarvoor probleemoplossingen aandragen; met betrekking tot 
opsporing niet alleen alle opsporingshandelingen uitvoeren, maar vooral een 
integraal, (tactisch) plan van aanpak (gericht op daders of feiten) kunnen ontwerpen, 
uitvoeren of coördineren. 

• Bestuurlijk-organisatorisch: coördinatie (ook extern); operationele regie; 
beleidsinitiatieven nemen 

Gedacht kan worden aan het samenwerken of overleggen met personen en instanties 
buiten de eigen organisatie (zoals ketenpartners, bestuurders of burgers), het 
inhoudelijk leiden van een zaak, project of deelproject met externe deelname; pro-
actieve of preventieve initiatieven die hebben geleid tot beleidswijzigingen, een 
andere structuur, organisatievorm of procesaanpak op grond van aanbevelingen, een 
nota of een uitgewerkt voorstel. 

• Strategisch: situaties, posities, belangen inschatten (ook extern); netwerken (ook 
extern) 

Gedacht kan worden aan het kunnen inschatten of er sprake is van een kapitaal delict, 
van conflicterende belangen of dilemma’s ; het vertalen van maatschappelijke 
ontwikkelingen, de positie van de politie en andere actoren in politieel handelen, 
kunnen netwerken buiten de eigen organisatie gericht op veiligheidsarrangementen 
of op het oplossen van zaken; vanuit een breed politiekundig referentiekader een 
tactische aanpak van criminaliteitsproblemen ontwerpen; het stimuleren en binden 
van de politiek-bestuurlijke omgeving. 

• Sociaal-communicatief: relationeel management; zelfstandig beslissen op inhoud 
(ook in extern opzicht); communiceren over actieplan 

Gedacht kan worden aan het kunnen omgaan met diverse normen en waarden van 
personen of instanties (ook buiten de eigen organisatie), interdisciplinair 
samenwerken, overtuigingskracht demonstreren, breed inzetbaar zijn, inhoudelijk 
beslissen, resultaten kunnen terugkoppelen; intern communiceren over actieplannen. 

• Cultureel-normatief: inlevingsvermogen (gelet op de context), ook in externe relaties 
Gedacht kan worden aan het kunnen plaatsen van emotioneel gedrag van mensen in de 

context van een gebeurtenis of onderzoek (als slachtoffer, dader, omstander of 
getuige) en van daaruit kunnen reageren. 

• Lerend: nieuwe, creatieve informatie genereren; relevantie van nieuwe informatie 
inschatten 

Gedacht kan worden aan het kunnen inzetten van een aangeleerd instrumentarium in 
een andere context, een vernieuwende of flexibele opstelling, een creatieve of 
onorthodoxe oplossing, open staan voor kritiek en kritiek kunnen geven. 

• Vormgevend: ervaringen productief maken; condities scheppen voor een effectieve 
aanpak, ervaringen omzetten in effectief handelen 

Geacht kan worden aan het creëren van duurzame condities voor een effectieve aanpak 
van vraagstukken (geografisch of functioneel), adviserende of coachende 
werkzaamheden; geïntegreerde handelingen. 
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• Uitwerking niveaubepalende c ompetenties  WO-niveau (E QF  7) 
 
Ten behoeve van de postinitiële leergangen die aansluiten op initieel EQF 7, volgt een 
uitwerking van de niveaubepalende competenties.  
Zowel bij de beschrijving als de beoordeling van (ervarings)competenties aan de hand van 
uw aandeel in situaties van een bepaald werkgebied is het van belang te letten op wat 
kwalificatie EQF 7 onderscheidt van kwalificatie EQF 6: 

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

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

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

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

• methodisch: beleidsrelevantie onderzoeksresultaten taxeren; ontwerpen meerjarig 
beleid, analyseren en onderzoeken 

Gedacht kan worden aan het maken van strategische analyses, onderzoek doen naar 
maatschappelijke ontwikkelingen en trends die relevant zijn voor de politiefunctie. 

• bestuurlijk-organisatorisch: bedrijfsvoerings-en  werkprocessen analyseren; 
bestuurlijk verantwoordelijk (onder)handelen 

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

• strategisch: visie ontwikkelen en demonstreren; politiële functie, politiek-bestuurlijke 
processen inschatten 

Gedacht kan worden aan het contextueel taxeren van politieke en bestuurlijke processen en 
van daaruit handelen, het plaatsen van de politiële functie in de maatschappelijke context, 
integraal denken en handelen, conceptueel denken en omzetten van een visie in relevant 
beleid. 

• sociaal-communicatief: beleid uitdragen; beoordelen hoe lijn moet reageren op 
sociale dynamiek, omgaan met onderzoekers (en anderen) 

Gedacht kan worden aan het onderhouden van relaties met de werkvloer, onderzoekers en 
andere stakeholders, het opbouwen en onderhouden van netwerken in het politiek-
bestuurlijke krachtenveld, het adequaat rapporteren over visie en bevindingen, het uitdragen 
van het ontworpen beleid. 

• cultureel-normatief: inlevingsvermogen in de maatschappelijke dynamiek, omgaan 
met onderzoekers / stakeholders / werkvloer 

Gedacht kan worden aan het omgaan met diversiteit en beoordelen, hoe op deze 
maatschappelijke dynamiek gereageerd moet worden op strategisch niveau. 

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

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

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

Geacht kan worden aan de valide uitvoering van (beleids)evaluaties die productief gemaakt 
kunnen worden ter verbetering van het politiewerk. 
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  Politieacademie 

• Matric es  ter beoordeling van ervarings c ompetenties  
 

 
I. Matrix ter beoordeling van ervaringscompetenties op EQF 4 (allround 

politiemedewerker) 
De matrix bevat 16 meetpunten (onderverdeeld in de vier competentiegebieden van 
kernopgaven en beroepsprofielen) die zijn toegespitst op de competenties die EQF 
4 van EQF 3 onderscheiden en zich richten op de toelating tot alle postinitiële 
leergangen die aansluiten op kwalificatieniveau EQF 4. Zie § 8.6a. 
 

II. Matrix ter beoordeling van ervaringscompetenties op politiekundig bachelorniveau 
De matrix bevat 16 meetpunten (onderverdeeld in de vier competentiegebieden van 
kernopgaven en beroepsprofielen) die zijn toegespitst op de competenties die EQF 
6 van EQF 4 en 5 onderscheiden en zich richten op de toelating tot alle postinitiële 
leergangen die aansluiten op kwalificatieniveau EQF 6. Zie § 8.6b. 
 

III. Matrix ter beoordeling van ervaringscompetenties op politiekundig masterniveau 
De matrix bevat 16 meetpunten (onderverdeeld in de vier competentiegebieden van 
kernopgaven en beroepsprofielen) die zijn toegespitst op de competenties die 
niveau EQF 7 van niveau EQF 6 onderscheiden en zich richten op 
toelatingsdeficiënties voor de SLL. Zie § 8.6c. 
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  Politieacademie 

• I.   Matrices  ter beoordeling van ervarings c ompetenties  op E QF  4 t.b.v. toelating tot pos t-initiele MB O-leergangen 
matrices ter beoordeling door de evc-beoordelaars van toelatingen op grond van werkervaring 

 
I       Vakmatig –  
        Methodisch 
 

Actie in meer complexe situatie Rapporteren over actie anderen Systematische aanpak Elementen geven voor opzet project  
    

II      Bestuurlijk –  
       Organisatorisch 
 
       Strategisch 
 
 
 

Breed operationeel inzetbaar (ggw) Problemen integraal benaderen Pro actief / initiatieven nemen Omgevingssignalen duiden 
 
 

   

III     Sociaal –  
       Communicatief 
 
       Cultureel –  
       Normatief 
 
 

Politiemedewerkers begeleiden Zelfstandig binnen beleidskaders Relaties met organisaties (intern) Omgaan met diversiteit 
    

IV    Lerend 
 
       Vormgevend 
 
 
 
 

Informatie verzamelen Flexibiliteit bij problemen Ervaringen in toekomst benutten Effectiviteit bewerkstelligen 
    

 
POLITIEKORPS: KANDIDAAT: DATUM: 
 
CONCLUSIE  TOELATEN NIET TOELATEN Extra info nodig Interview afnemen Proeve afleggen Kernopgave volgen 
 
Relevant niveau  

     

Onvoldoende niveau       
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  Politieacademie 

Aanvullende condities       
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  Politieacademie 

II.   Matrices  ter beoordeling van ervarings c ompetenties  op E QF  6 t.b.v. toelating tot pos t-initiele HB O-leergangen 
matrices ter beoordeling door de evc-beoordelaars van toelatingen op grond van werkervaring 

 
I       Vakmatig –  
        Methodisch 
 
 
 
 
 

Complexe situatie / vele invloeden  Check op juridische correctheid Analytisch: patroonherkenning Integraal (tactisch) plan van aanpak  
    

II      Bestuurlijk –  
       Organisatorisch 
 
       Strategisch 
 
 
 

Coördinatie / netwerken (extern) Operationele regie Beleidsinitiatieven nemen Situaties/posities/belangen inschatten  
    

III     Sociaal –  
   Communicatief 
 
        Cultureel –  
        Normatief 
 
 

Relaties managen (in- of extern) Zelfstandig beslissen (qua inhoud) Communiceren over actieplan Inlevingsvermogen binnen context 
    

IV     Lerend 
 
        Vormgevend 
 
 
 
 

Nieuwe, creatieve info genereren Relevantie van info inschatten Ervaringen productief maken  Condities scheppen voor effectiviteit 
    

 
POLITIEKORPS: KANDIDAAT: DATUM: 
 
CONCLUSIE  TOELATEN NIET TOELATEN Extra info nodig Interview afnemen Proeve afleggen Kernopgave volgen 
 
Relevant niveau  

     

Onvoldoende niveau       
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  Politieacademie 

Aanvullende condities       
III.   Matric es  ter beoordeling van ervarings c ompetenties  op E QF  7 t.b.v. toelating tot pos t-initiele WO-leergangen 

matrices ter beoordeling door de evc-beoordelaars van toelatingen op grond van werkervaring 
 
I       Vakmatig –  
        Methodisch 
 
 
 
 
 

Strategische analyses maken Ontwerpen van meerjarig beleid Beleidswaarde van onderzoek zien Interventiestrategieën beoordelen 
    

II      Bestuurlijk –  
    Organisatorisch 
 
        Strategisch 
 
 
 

Bedrijfsvoeringsproces analyseren Bestuurlijk (onder)handelen Visie / concept / beleid ontwikkelen Politiek-bestuurlijk proces inschatten 
    

III     Sociaal –  
   Communicatief 
 
       Cultureel –  
       Normatief 
 
 

Omgaan met onderzoekers e.d.  Om kunnen gaan met werkvloer Ontworpen beleid uitdragen Hoe moet lijn reageren op dynamiek 
    

IV     Lerend 
 
         Vormgevend 
 
 
 
 

Valide (beleids)evaluatie uitvoeren Verbeteringsadviezen geven Nieuwe kennis voor politiefunctie Vakgebied wetenschappelijk helpen 
    

 
POLITIEKORPS: KANDIDAAT: DATUM: 
 
CONCLUSIE  TOELATEN NIET TOELATEN Extra info nodig Interview afnemen Proeve afleggen Kernopgave volgen 
 
Relevant niveau  
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  Politieacademie 

Onvoldoende niveau       
Aanvullende condities       
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 

• FORMAT voor onderscheidende competenties op MBO-, HBO-, WO-kwalificatieniveau 
als onderlegger voor een equivalente politiespecifieke uitwerking  

 
 
Competentiegebied 
 

 
Op MBO-niveau (EQF 3/4) kan iemand: 
 

 
Op HBO-niveau (EQF 5/6) kan iemand: 
 

 
Op WO-niveau  (EQF 7/8) kan iemand: 
 

 
Vakmatig 

1 
 

Opereren in relatief complexe, stabiele maar ook 
gevaarlijke situaties (met stress) 

Opereren in complexe, veranderlijke, onverwachte 
situaties met veel invloeden 

Interdisciplinair opereren in mogelijk onbekende situaties, 
zowel in professioneel als wetenschappelijk opzicht  

2 Zelfstandig handelen binnen gestelde kaders Taken, middelen, bevoegdheden afwegen en zelfstandig 
uitvoeren 

Onafhankelijkheid van onderzoek combineren met 
maatschappelijke relevantie 

3 Resultaatgericht en systematisch werken Analyseren, verbanden leggen, patronen en trends 
herkennen, onderzoeksresultaten toepassen 

Praktische resultaten, bevindingen generaliseren naar een 
conceptuele aanpak 

4 Elementen voor een stappenplan aandragen en 
alle elementen ervan uitvoeren 

Een integraal plan van aanpak opstellen, uitvoeren, 
evalueren 

Wetenschappelijk onderzoek omzetten in strategieën of 
scenario’s  

 
Contextueel 

5 
 

Activiteiten afstemmen op die van andere 
organisatie-eenheden  

(Multidisciplinaire) activiteiten regisseren, intern en 
extern afstemmen, coördineren 

Bestuurlijk handelen, onderhandelen, rapporteren 

6 Beperkt aantal middelen / disciplines hanteren voor 
alle met het beroep samenhangende activiteiten 

Ruim arsenaal aan middelen / disciplines hanteren, 
slagvaardig inzetten 

Toepassing van ruim arsenaal aan middelen / disciplines 
in onderlinge samenhang overwegen 

7 Initiëren, pro-actief handelen, verantwoordelijkheid 
nemen, ook voor anderen 

Rekening houden met maatschappelijke ontwikkelingen, 
posities, belangen 

Maatschappelijke trends onderzoeken en beoordelen op 
praktijkrelevantie  

8 Omgevingssignalen herkennen en integraal in kaart 
brengen 

Omgevingsontwikkelingen vertalen in beleidsvoorstel 
voor middellange termijn 

Omgevingsontwikkelingen vertalen in meerjarige 
beleidsvoorstellen 

 
Sociaal 

9 
 

Toezien op routinewerk van medewerkers en hen 
(vakinhoudelijk) begeleiden 

Toezien op ontwikkeling van medewerkers en relaties 
managen (intern en extern) 

Toezien op strategisch presteren van medewerkers en 
legitimatie van onderzoeksbevindingen of aanbevelingen 

10 Operationeel samenwerken met medewerkers, 
partners en organisaties 

Operationeel en beleidsmatig samenwerken met 
medewerkers, partners en organisaties 

Beleidsmatig en bestuurlijk samenwerken met autoriteiten 
en academici 

11 Rapporteren over eigen en andermans gedrag Begrijpelijk communiceren over actieplannen (intern en 
extern), ook in een vreemde taal 

Adviezen onderbouwd verantwoorden en uitdragen, ook in 
een vreemde taal 

12 Omgaan met diverse normen en waarden van 
personen 

Omgaan met normen en waarden, diversiteit binnen en 
buiten de organisatie 

Omgaan met cultuurverschillen binnen en tussen landen 

 
Individueel 

13 
 

Een eigen standpunt innemen en omgaan met 
feedback daarop 

Het geleerde in een andere context inzetten, toepassen Reflecteren over theorie en praktijk, leidend tot 
conceptualisatie en nieuwe kennis 

14 Ongebruikelijke oplossingen voor problemen 
aandragen (kwalitatief of effectief) 

Over het vakgebied (creatief) adviseren en ingewonnen 
advies (flexibel) benutten 

Het op strategisch niveau (creatief) adviseren over 
implicaties van maatschappelijke dynamiek 

15 Informatie verzamelen, verwerken en ordenen Relevantie van informatie, bronnen inschatten Vakliteratuur bijhouden en inschatten op 
actualiteitswaarde 

16 Ervaringen benutten voor toekomstig handelen Duurzame condities scheppen voor een effectieve 
aanpak van vraagstukken 

Bijdragen aan de wetenschappelijke ontwikkeling van het 
vakgebied 

Toelichting 
1. Karakteriseringen niet zien als strakke 'schotten' tussen de verschillende niveaus, maar als 'in overwegende mate' geldend. 
2. Voor leergangen die aansluiten op de mbo, hbo of wo-opleidingen (van initieel naar postinitieel onderwijs) kunnen competenties soms enigszins opschuiven naar een hoger 

niveau. 
3. De cursiveringen geven aan, waar in het algemeen genomen de niveaubepalende verschillen zitten. 
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 

• T ypologie van niveauvers c hillen in initiële politiële c ompetenties  
 

2 Assistent 
Politiemedewerker 3 Basis 

Politiemedewerker 4 Allround  
Politiemedewerker 6 Politiekundige 

Bachelor 7 Politiekundige 
Master 

I Vakmatig en methodisch  Vakmatig en methodisch  Vakmatig en methodisch  Vakmatig en methodisch  Vakmatig en methodisch 
 Controleren (toezicht) 

Regels toepassen 
 
Beroepsvaardig handelen 
(reactief) 
 
Behandelen 

 Controleren (ook orde) 
Regelgeving hanteren 
 
Beroepsvaardig handelen 
(ook preventief) 
 
Afhandelen 

 Controleren (ook orde) 
Regelgeving hanteren 
 
Beroepsvaardig handelen 
(ook pro-actief) 
 
Systematisch te werk gaan 

 Complexiteit controleren 
Regelgeving checken 
 
Beroepsvaardig handelen 
(pro-actief beleid uitvoeren) 
 
Patronen herkennen 

 Beleid vertolken 
 
 
Beroepsvaardig handelen 
(strategisch beleid vormen) 
 
Patronen onderzoeken 

II Bestuurlijk-organisatorisch en 
strategisch 

 Bestuurlijk-organisatorisch en 
strategisch 

 Bestuurlijk-organisatorisch en 
strategisch 

 Bestuurlijk-organisatorisch en 
strategisch 

 Bestuurlijk-organisatorisch en 
strategisch 

 Assisteren 
 
Eigen positie hanteren 
 

 Beperkt opereren 
 
Posities onderkennen 

 Operationeel inzetbaar 
 
Samenhang zien 

 coördineren (ook extern) 
 
Situaties/belangen/posities 
duiden 

 Bestuurlijk (onder)handelen 
 
Politiek/bestuurlijk duiden 

III Sociaal-communicatief en 
cultureel-normatief 

 Sociaal-communicatief en 
cultureel-normatief 

 Sociaal-communicatief en 
cultureel-normatief 

 Sociaal-communicatief en 
cultureel-normatief 

 Sociaal-communicatief en 
cultureel-normatief 

 Relationeel vermogen 
 
Eigen oordeelsvorming 
 
Inlevingsvermogen 

 Relationeel vermogen 
 
Eigen oordeelsvorming 
 
Inlevingsvermogen 

 Relationeel vermogen 
 
Zelfstandigheid 
 
Inlevingsvermogen 

 Relationeel management 
 
Zelfstandigheid 
 
Inlevingsvermogen 

 Relationeel management 
 
Zelfstandigheid 
 
Inlevingsvermogen 

IV Lerend en vormgevend  Lerend en vormgevend  Lerend en vormgevend  Lerend en vormgevend  Lerend en vormgevend 
 Informatie begrijpen 

 
Reageren 

 Informatie verzamelen 
 
Flexibel reageren 

 Creatieve informatie 
genereren 
Ervaringen benutten 

 Visie / conceptueel denken 
 
Zorgen voor effectieve 
condities 

 Visie / conceptueel denken 
 
Adviseren / evalueren 

 Beheersingsniveau:  Beheersingsniveau:  Beheersingsniveau:  Beheersingsniveau:  Beheersingsniveau: 
 In samenhang met andere 

competenties 
 
 
Executief in eenvoudige stabiele 
situaties 

 In teamverband 
 
 
 
Executief in gemeenschappe-
lijke veiligheidszorg 

 In wisselwerking met 
medewerkers van andere 
organisatie-eenheden 
 
Executief in en regie van 
veiligheidsarrangementen 

 In wisselwerking met actoren 
buiten de organisatie 
 
 
Executief in en regie van 
veiligheidsarrangementen 

 In wisselwerking met actoren of 
probleemgebieden die nieuw 
zijn voor de organisatie-eenheid 
 
Executief in en beleidsonder-
steunend voor het politievak 

 
N.B.: De cursiveringen laten direct het verschil in niveaus zien; de overige niveauverschillen zijn af te leiden uit de onderscheidingen bij de beheersingsniveaus. 
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 

• T ypologie van niveauvers c hillen in pos t-initiële politiële c ompetenties  

N.B. De postinitiële onderscheidingen sluiten aan bij de initiële verschillen, afgezien van de aanvullingen. 
 
Leidinggevende opleidingen: onderscheid per niveau verschillend 
 
   AANDACHTSGEBIED  NIVEAU  TAAKSTELLING 
 
OPERATIONEEL (EQF 5) primair werkproces          
 (geografisch / functioneel) groepschef  wat 
 
TACTISCH (EQF 7) meerdere werkprocessen of teamchef  hoe 
   één hoofdproces 
 
STRATEGISCH (EQF 7) meerdere hoofdprocessen en districtschef /  waarom 

ondersteunende processen divisiechef 
 
 
Specialistische opleidingen:extra onderscheid ten opzichte van verbijzondering initiële competenties 
 
Vakmatig-methodische competenties -  specifiek materiedeskundig in complexe zaken  

- specialistische instrumentele vaardigheden hanteren 
- afstemmen van eigen specialisme op andere specialismen 
- eigen specialisme begrijpelijk maken voor anderen 

 
Bestuurlijk-organisatorische en strategische competenties  -      spanningsveld specialistische deskundigheid vs. hiërarchische verantwoordelijkheid hanteren 

- samenwerken met executieven en niet-executieven 
- professioneel specialistisch informatiekanaal onderhouden (intern en extern) 

 
Sociaal-communicatieve en cultureel-normatieve competenties -      interdisciplinair samenwerken 

- bovenlokaal opereren 
-      vasthoudendheid, tact, stressbestendigheid 
- inlevingsvermogen in specifieke beroepsomstandigheden (intern en extern) 

 
Leer- en vormgevingscompetenties -      verbeteren van eigen specialistische vakdeskundigheid 

- actie-intelligent optreden 
- vanuit eigen specialisme bijdragen aan professionalisering 
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 

  

niveaumatrix postinitieel onderwijs
versie 4 december 2013
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Algemene toelatingsvoorwaarden conform RIC 

Een kandidaat is toelaatbaar indien hij / zij in het bezit is van: 
 
voor (kernopgaven van) de postinitiële leergangen EQF 5  aansluitend op initieel niveau 4: 

• diploma Allround politiemedewerker (niveau 4) 
• diploma Politiemedewerker (niveau 3) in combinatie met een regulier MBO-4 diploma (voor Recherche plus certificaat BOR of CAR of 

4100242 milieurechercheonderzoek) 
• diploma Politiemedewerker (niveau 3) in combinatie met: 

o tenminste twee jaar werkzaam in het taakveld (tenminste 4 jaar voor de School voor Politie Leiderschap) 
o voor de volgende scholen gelden aanvullende voorwaarden: 

o voor rechercheonderwijs: in bezit van certificaat BOR of CAR of 4100242 milieurechercheonderzoek 
o voor milieuonderwijs: in bezit van certificaat VOM 
o voor leiderschap onderwijs: certificaten kernopgaven niveau 4 ‘optreden bij overlast’,’jeugdzorg’’, ‘aanpak 

gemeenschappelijke veiligheidszorg’ en ‘aanpak van sociaal psychische problematiek’ 
• diploma politie A, HPO, POMB – voor milieu aangevuld met VOM ; voor recherche aangevuld met CAR of BOR of 4100242 

milieurechercheonderzoek 
• diploma KMar wachtmeester en minimaal twee jaar ervaring met brede politietaken (vier jaar voor School voor Politieleiderschap) 

(voor crisis-gevaarbeheersing gelden andere eisen mbt Kmar en Defensie- zie document RIC) 
 

voor (kernopgaven van) de postinitiële leergangen aansluitend op initieel niveau 5 (EQF 6): 
• diploma Politiekundige bachelor/Bachelor of policing 
• diploma inspecteur (LTM, BTM) of diploma ATL 
• diploma HBO bachelor (of WO) vanuit regulier onderwijs waarbij aanvullende politiekundige eisen kunnen worden gesteld 
• diploma KMar officier in combinatie met diploma (4-jarige) KMA 

 
voor (kernopgaven van) de postinitiële leergang aansluitend op initieel niveau 6 (EQF 7): 

• diploma Bachelor of policing/ Politiekundige bachelor 
• diploma Master of science in policing 
• diploma WO-bachelor van de politiekundige master 
• diploma inspecteur (LTM, BTM) of diploma ATL 
• WHW-diploma vanuit regulier onderwijs waarbij aanvullende politiekundige eisen kunnen worden gesteld 
• diploma KMar officier in combinatie met diploma (4-jarige) KMA 

NB. Een (1) losse kernopgave van de leergangen TLL(R) en Recherchekundige kan worden gevolgd, zonder dat is voldaan aan de toelatingseisen 
geldend voor de gehele leergang. De toegang wordt wel getoetst, op basis van benodigde bachelorcompetenties. Zie voor meer informatie het 
document RIC (www.politieacademie.nl/onderwijsaanbod). 
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Overige toelatingsvoorwaarden  

 
 
Een kernopgavenummer dat begint met 2 of 3 geeft aan dat deze kernopgave toegankelijk is vanaf respectievelijk niveau 2 en niveau 3  
Per leergang / afstudeerrichting / kernopgave kunnen aanvullende eisen worden gesteld of een studieadvies worden gegeven. Zie verderop. 
 
Voor uitgebreide beschrijving van toelatingseisen leergangen, verwijzen we de lezer naar het document RIC . 
Een voor de leergang relevant EVCbewijs van een erkend aanbieder kan ook toegang verlenen. 
 
Eventuele specifieke toelatingscriteria voor een training staat per product aangegeven.  
 
Toelatingseisen voor specials zijn niet in dit document opgenomen. Daarover worden per product afspraken gemaakt met de opdrachtgever. 
Eventuele toelatingsvoorwaarden zijn opgenomen in de offerte van een special. 
 

Augustus 2017  pagina 31 



Leergangen School voor Recherche 

naam leergang aanvullende eisen executieven aanvullende eisen zij-instromers studieadvies / opmerking 

leergang recherchemedewerker: tactische 
recherche  diploma MBO-4 en CAR of BOR of 

4100242 milieurechercheonderzoek 
werkzaam op recherche 
afdeling 

leergang specialistische operaties 
plaatsingsteams  

diploma MBO-4 en CAR of BOR of 
4100242 milieurechercheonderzoek 
opsp.amb. art. 141.b WvSV 

verplichte intest 9300316 

leergang forensisch onderzoek  diploma MBO-4 en CAR of BOR of 
4100242 milieurechercheonderzoek  

leergang forensisch digitale recherche  diploma MBO-4 en CAR of BOR of 
4100242 milieurechercheonderzoek bij voorkeur ICT MBO  

leergang specialist vreemdelingentoezicht  diploma MBO-4 en CAR of BOR of 
4100242 milieurechercheonderzoek  

leergang recherchekundige 

voor oud-politie opgeleiden POMB, 
HPO, Politie A zonder HBO diploma 
geldt naast een EVC toelating een 
positief HBO-assessment en de 
verplichte training 9301306 
Toeleidingstraject 
doorstroomstudenten leergang 
Recherchekunde 

HBO-WO icm 5601109 Premaster 

ATH niet mogelijk voor 
afstudeerrichting “algemene 
recherchekunde” 
HBO-WO instromers met 
weinig methoden-technieken 
onderzoek en 
wetenschappelijk 
tekstschrijven worden sterk 
geadviseerd voorafgaand de 
training 9301306 te volgen. 

leergang recherchekundige AVI studenten alleen toegankelijk voor NIM analisten  

 
NB. Voor uitgebreide beschrijving van toelatingseisen leergangen, verwijzen we de lezer naar het document RIC. 
Een voor de leergang relevant EVC-bewijs van een erkend aanbieder kan ook toegang verlenen.  
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Kernopgaven School voor Recherche 
Recherchekunde 

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

5300095 
Structureren van een 
meeromvattend recherche 
onderzoek 

   

5300096 

Adviseren, coördineren, 
toepassen, evalueren van 
strategieën in 
opsporingsonderzoeken 

 opsporingsbevoegdheid  

5300097 Beoordelen van dader- en 
slachtoffergedrag  opsporingsbevoegdheid voorkennis van psychologie, 

criminologie en sociologie  

5300100 Beoordelen van de bewijswaarde 
van materiele sporen 

16-12-213 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek  

16-12-213 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek  

HAVO niveau wis-, schei- en 
natuurkunde 

5300102 Vaststellen beoordelen van de 
bewijswaarde van digitale sporen 

16-12-213 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek  

16-12-213 toegevoegd: 
certificaat 5300095 structureren 
van een meer omvattend 
recherche onderzoek  

 

5300104 Financiële administratieve 
waarheidsvinding    

5300106 

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

certificaat 9300395 of 
financieel-economisch HBO 
diploma  

certificaat 9300395 of 
financieel-economisch HBO 
diploma  

 

5300105 Financieel economische 
criminaliteit certificaat 5300104 en 5300106 certificaat 5300104 en 5300106  

5300166 
Het toepassen van sociale 
wetenschap in sociale netwerk 
analyse 

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

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

 

5300167 Vorming en toetsing van scenario   certificaat 4300064 
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Recherchekunde 

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

5301551 
Het uitvoeren van een 
masterproject wetenschap en 
opsporing 

  
verplicht onderdeel 
recherchekundige; 
geen vrijstelling mogelijk 

5100168 Beoordelen van de bewijswaarde 
van milieuonderzoek    

5301012 Bestuurlijke Veiligheidsanalyse    

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

9300395 Controletechniek voor de 
opsporingsambtenaar 

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

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

 

9301139 Finec opleiding voor instromers 
PLUS geen toelating 

HBO of WO diploma financieel – 
economisch en BOA kennis en 
ervaring 

 

9301425 Zicht op wet BOB (juridische 
Bijscholingsdag)    

9301426 Verdieping en actualisatie wet 
BOB) masterclass 

(bijna) afgestudeerde REKU’s of 
afgeronde TLL-R of 
cursisten van 9301425, mits niet 
langer dan een jaar geleden 

(bijna) afgestudeerde REKU’s of 
afgeronde TLL-R of 
cursisten van 9301425, mits niet 
langer dan een jaar geleden 

 

9301477 Zicht op informatie   toelating vanaf niveau 3 
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Intelligence 

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

5301232 Strategische en tactische 
veiligheidsanalyse HBO werk- en denkniveau   

5300628 Dreiginginschatting  Bij voorkeur HBO werk- en 
denkniveau   

4300064 Operationele Criminaliteitsanalyse vaardig met Analyst’s Notebook vaardig met Analyst’s Notebook 

kennis MS Office 
 
assessment o.a. analytische 
vaardigheden aanvragen bij:  
accountmanagement.ws@ 
politieacademie.nl 

4300066 Regisseren van informatie  bevoegd om in opsporings-
systemen onderzoek te doen 

bekendheid met 
informatiesystemen/infodesk 

4300068 Omgaan met criminele inlichtingen 
binnen taakstelling van de CIE 

Selectie informantenrunner 
9302332   

     

4301507 Structureren & visualiseren van 
informatie    

4301975 Medewerker Real-Time 
Intelligence Center    

4302485 Verzamelen en verwerken van 
informatie    

4302487 Analyseren van informatie    

4302488 Het inwinnen van heimelijke 
informatie 

Selectie informantenrunner 
9302332   
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Trainingen School voor Recherche 
Intelligence 

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

9300322 Non Politioneel Gedrag Cie Certificaat 4300068 of anders in 
overleg met de Politieacademie   

9300483 Runnen in de Bovenwereld Certificaat 4300068 of anders in 
overleg met de Politieacademie   

9300498 Rechtbanktraining Cie Certificaat 4300068 of anders in 
overleg met de Politieacademie   

9300637 Leidinggevenden CIE Certificaat 4300068 of anders in 
overleg met de Politieacademie 

  

9300921 Financieel Rechercheren CIE Certificaat 4300068 of anders in 
overleg met de Politieacademie 

  

9301305 Operationele beveiliging / contra 
Observatie CIE 

Certificaat 4300068 of anders in 
overleg met de Politieacademie 

  

9301507 Basisopleiding analyseren van 
informatie 

   

9301477 Zicht op informatie   toelating vanaf niveau 3 
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Tactische Recherche 

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

4301141 RIMOZ (TGO)  
recherche-ervaring en CAR of 
BOR of 4100242 
milieurechercheonderzoek 

verplicht onderdeel leergang 
recherche medewerker, 
tactisch rechercheur; 
geen vrijstelling mogelijk 
werkzaam op 
rechercheafdeling en 
begeleiding van coach 

4300053 Organiseren en uitvoeren van een 
opsporingsconfrontatie    toelating vanaf niveau 2 

vaardig met FCM 

4300055 Handelen in zedenzaken 
werk- of stageplek bij afdeling 
zeden en gecertificeerd 
“zeden”coach 

minimaal certificaat CAR of BOR 
en 
werk- of stageplek bij afdeling 
zeden en gecertificeerd 
“zeden”coach 

 

4301131 Nascholing zeden zedenrechercheurs opgeleid voor 
februari 2005 

zedenrechercheurs opgeleid voor 
februari 2005 

inhoud van deze nascholing 
maakt sinds februari 2005 deel 
uit van 4300055 handelen in 
zedenzaken 

4302078 Transitie naar professioneel 
verhoor  minimaal certificaat CAR of BOR 

alsmede certificaat BOA 

deze opleiding is bestemd voor 
diegenen die niet in het bezit 
zijn van een certificaat Rimoz 
(TGO) en willen instromen in 
de verhooropleidingen 
4302097 of 4301826 

4302567 Professioneel Verhoor Verkort 

certificaat van: 
- Verdieping Verhoor (VVH) of  
- Verdieping op Verhoor 
 

het certificaat: 
- Verdieping Verhoor (VVH) of  
- Verdieping op Verhoor 
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Tactische Recherche 

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

4302569 Verdieping op Verhoor 

certificaat: 
- module Transitie naar 
professioneel verhoor of 
- Rechercheren in Meer 
Omvattende Zaken (RIMOZ-TGO) 
of  
- Structureren van een 
meeromvattend 
rechercheonderzoek of  
- Premaster recherchekundige 
voor zij-instromers  

certificaat: 
- module Transitie naar 
professioneel verhoor of 
- Rechercheren in Meer 
Omvattende Zaken (RIMOZ-TGO) 
of  
- Structureren van een 
meeromvattend 
rechercheonderzoek of  
- Premaster recherchekundige 
voor zij-instromers 

 

4302568 Professioneel Verhoor 

certificaat van: 
- transitie naar professioneel 
verhoor of 
- Rechercheren in Meer 
Omvattende Zaken -
RIMOZ(TGO) of 
- Structureren van een 
meeromvattend 
rechercheonderzoek of 
- Premaster recherchekundige  
 

certificaat van: 
- transitie naar professioneel 
verhoor of 
- Rechercheren in Meer 
Omvattende Zaken -RIMOZ(TGO) 
of 
- Structureren van een 
meeromvattend 
rechercheonderzoek of 
- Premaster recherchekundige  
 

 

4300061 Het verhoren van jonge of 
verstandelijk beperkte getuigen 

certificaat of competenties 
4300055 HZZ 
min. 24 uur werkzaam bij afd. 
zeden en aangewezen als 
zedenrech. cf aanwijzing PG’s  

certificaat of competenties 
4300055 HZZ 
min. 24 uur werkzaam bij afd. 
zeden en aangewezen als 
zedenrech. cf aanwijzing PG’s   

min. 1 jaar zedenervaring 
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Tactische Recherche 

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

4300913 Verhoor kwetsbare verdachten 

certificaat van: 
4300061 HJG of 
4300060 VUG of 
4301826 Professioneel Verhoor 
of 
4302099 Professioneel Verhoor 
verkort of 
diploma Training Professioneel 
Verhoor (Utrecht opleiding) 

certificaat van: 
4300061 HJG of 
4300060 VUG of 
4301826 Professioneel Verhoor of 
4302099 Professioneel Verhoor 
verkort of 
diploma Training Professioneel 
Verhoor (Utrecht opleiding) 

assessment bij W&S 
aanvragen via e-mail: 
accountmanagement.ws@ 
Politieacademie.nl 

4300058 Meewerken aan een financieel 
rechercheonderzoek  

minimaal certificaat CAR of BOR + 
zelfstudiepakket niv. 3 of 
voldoende voor Finec 
zelfstudiebundel 

 

4300056 Aanpak van onderzoek naar 
verdovende middelen 

certificaat 4300052 RIMOZ of 
4301141 RIMOZ-TGO 
(voorheen 43.3.01) 

certificaat 4300052 RIMOZ of 
4301141 RIMOZ-TGO 
(voorheen 43.3.01) 

voor de genoemde eisen geldt 
2013 als overgangsjaar. 
In 2013 is toelating ook 
mogelijk indien men voldoet 
aan: “aantoonbare recherche-
ervaring m.b.t. 
drugsonderzoeken”  

4300057 
Optreden bij handel, gebruik en 
bezit van illegale vuurwapens en 
munitie 

WWM kunnen toepassen 
minimaal certificaat CAR of BOR 
en BOA 
WWM kunnen toepassen 

 

4300079 Het bestuurlijk toetsen van legaal 
wapenbezit bij personen  BOA + kennis WWM 

competenties 4300057 
werkzaam op afdeling 
korpscheftaken 

4301427 TGO – aanvulling op RIMOZ certificaat 43.3.01 RIMOZ  
(NB. geen EVC bewijs mogelijk) 

certificaat 43.3.01 RIMOZ  
(NB. geen EVC bewijs mogelijk)  

4300054 Uitvoeren van een fotobewijs 
confrontatie vaardig met FCM vaardig met FCM toelating vanaf niveau 3 

4300078 Uitvoeren van videobewijs- en 
OSLO confrontatie 

certificaat of competenties 
4300054  

certificaat of competenties 
4300054  
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Kernopgaven School voor Recherche 
Tactische Recherche 

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

4300062 
Aanpakken mensenhandel 
seksuele uitbuiting en uitvoeren 
prostitutiecontrole  

certificaat 4301244 (AMO) of 
Migratiecriminaliteit (45514) 

certificaat 4301244 (AMO) of  
Migratiecriminaliteit (45514)  

4300185 Familierechercheur  minimaal certificaat CAR of BOR intakegesprek 

4300186 Dossiervorming basis 

Minimaal twee jaar recherche-
ervaring of aantoonbare 
competenties hebben. 
Minimaal de basisopleiding 
Summ-IT hebben gevolgd. 
Vaardig zijn in en met Summ-IT 
(vaardig houdt in dat je het 
systeem begrijpt en ermee kunt 
werken.  
Actuele kennis hebben om in 
Summ-IT te kunnen werken; je 
kunt inloggen in Summ-IT) 

minimaal certificaat CAR of BOR kennis van geautomatiseerde 
systemen (Word – Outlook) 

4300188 Digitale Opsporing   minimaal taakaccent digitale 
opsporing 

4300290 Dossiervorming verdieping 

certificaat van 4300186 of 
(4300052) RIMOZ t/m 2008 
en 
minimaal 2 jaar werkzaam als 
dossiervormer op (boven) 
regionaal of districtsniveau 

certificaat van 4300186 of 
(4300052) RIMOZ t/m 2008 
en 
minimaal 2 jaar werkzaam als 
dossiervormer op (boven) 
regionaal of districtsniveau 

 

4301244 Aanpakken van mensenhandel 
overige vormen van uitbuiting 

certificaat of competenties van: 
Toepassen 
Opsporingsmethodieken 
Migratiecriminaliteit (TOM) of 
CAR of BOR of RIMOZ of REKU 

certificaat of competenties van: 
Toepassen 
Opsporingsmethodieken 
Migratiecriminaliteit (TOM) of CAR 
of BOR of RIMOZ of REKU 
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Tactische Recherche 

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

4302407 Milieucriminaliteit 

certificaat of competenties 
4300052 RIMOZ of 4301141 
RIMOZ-TGO 
(voorheen 43.3.01) 

certificaat of competenties 
4300052 RIMOZ of 4301141 
RIMOZ-TGO 
(voorheen 43.3.01) 
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Tactische Recherche 

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

9300397 Rechercheren in administraties   werkzaam op 
rechercheafdeling 

9300416 Vermiste personen    

9300417 Compositiefotografie    in ontwikkeling 

9300486 
Herkennen en beschrijven van 
(vuur)wapens en munitie 
(HBWM) 

   

9300687 
Training ontneming 
wederrechtelijk verkregen 
voordeel 

e-laerning financieel rechercheren 
afgerond (beschikbaar op PKN) 

e-laerning financieel rechercheren 
afgerond (beschikbaar op PKN)  

9300872 Financieel Opsporen en Afnemen certificaat of competenties van 
4300058 

certificaat of competenties van 
4300058  

9300873 Financieel rechercheren voor 
infodeskmedewerkers werkzaam bij infodesk werkzaam bij infodesk  

9300876 Rechtbanktraining basis    

9300921 Financieel rechercheren voor 
CIE-runners werkzaam bij CIE werkzaam bij CIE  

9301277 Training Witwassen    

9301308 Examen Financieel Economische 
Criminaliteit voor de BPZ niveau    

9302447 Coördinatie Mensenhandel operationeel specialist / expert 
tactische opsporing mensenhandel 

operationeel specialist / expert 
tactische opsporing 
mensenhandel 

 

9302455 Basistraining drugs   in ontwikkeling 
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Tactische Recherche 

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

9302489 Opsporen kinderporno en 
kindersekstoerisme 

niveau 4 medewerkers 
kinderpornoteams, 
zedenrechercheurs en digitaal 
rechercheurs 

niveau 4 medewerkers 
kinderporno teams, 
zedenrechercheurs en digitaal 
rechercheurs 

 

9302490 
Herkennen en communiceren 
met verstandelijk beperkte 
personen 

werkzaam in BPZ werkzaam in BPZ  

9302491 Communiceren met kwetsbare 
personen in de opsporing    

9302492 Coachen bij verhoor certificaat 4302568 Professioneel 
verhoor 

certificaat 4302568 Professioneel 
verhoor  

9302496 Contact maken en doorvragen in 
verhoor in de praktijk    
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Bijzondere Opsporing 

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

3300257 Pseudo-koop en informatie 
inwinning inschrijving alleen mogelijk voor KLPD - unit WOD  

4100154 Onopvallend en veilig rijden t.b.v. 
observatieteams   intake CCM 

4100127 Onopvallend en veilig motorrijden 
t.b.v. observatieteams 

certificaat 4100154 + 
rijbewijs A “zwaar” 

certificaat 4100154 + 
rijbewijs A “zwaar”  

9300401 Module recherche management 
Opereren onder dekmantel inschrijving alleen mogelijk voor KLPD - unit WOD  

4300068 

Omgaan met criminele inlichtingen 
binnen taakstelling van CIE 
 
vervalt per 31-12-2013 

werkzaam binnen CIE werkzaam binnen CIE enige CIE ervaring 

4300069 Heimelijk gadeslaan van personen 
of zaken certificaat 4100154 certificaat 4100154  

en BOA  

4300075 Dynamisch volgen met 
plaatsbepalingapparatuur SMART 

lid OT / STO 
certificaat 4300069 of 
gelijkwaardig; certificaat 4300231 
met 4100154. 

zij-instroom niet mogelijk 
waarnemers van KLPD en 
LVP: ASTRA peilen krijgen 
aangepast programma 

4300070 Op heimelijke wijze waarnemen 
door tactisch rechercheur  certificaat 4101010   

4101010  Rijopleiding Heimelijk Waarnemen 
Tactisch Rechercheur  zij-instroom niet mogelijk korte intest W&S 

(zie Handhaving) 

4300176 Bedienaar IMSI catcher certificaat 4300069 of 4300231 lid van OT of STO  

4300231 Sectie Technische Ondersteuning Lid STO lid STO toelating vanaf niveau 3 
(technische opleiding) 

4300284 Opnemen Vertrouwelijke 
Communicatie door STO 

certificaat 4300231 en geldig 
certificaat veilig omgaan met 
laagspanning. NEN 3140. 

certificaat 4300231 en 
opsp. ambt. art. 141.b SV  

4300294 Bedienaar middel opnemen 
vertrouwelijke communicatie  BOA toelating vanaf niveau 2 
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Bijzondere Opsporing 

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

4300688 Verkenning en Entry certificaat 4300069, 4300231 of 
AOE. nvt alleen voor leden 

plaatsingsteam; OT/STO/AOE 

4301056 Openingstechnieken 2 certificaat openingstechnieken 1   

4301066 Opnemen vertrouwelijke 
communicatie door OT certificaat 4300069   

4301347 Coördineren van Observatie & 
Techniek    

4301348 Metingen in een mobiel telecom 
netwerk getuigschrift 9300320 getuigschrift 9300320  

4301415 Onopvallend en veilig motorrijden 
OT (tactisch deel) certificaat 4100127 certificaat 4100127  

     

 
 

Training     

9300330 Non Politioneel Gedrag OT/STO certificaat 4300069 of 4300231 certificaat 4300069 of 4300231 niet voor degene met 
certificaat 4300069 na 1-1-12 

9300331 Non Politioneel Gedrag AT certificaat Aanhouden en 
ondersteunen AOE 

certificaat Aanhouden en 
ondersteunen AOE  

9300689 Observatiefotografie certificaat 4300069 of 4300231 certificaat 4300069 of 4300231  

9300766  NPG opgaan in multiculturele 
omgeving certificaat 4300069  certificaat 4300069 of 4300231  

9301220 Anti terreur observatieteam 
verdieping certificaat 4300069    
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KO nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

9300316 Intest t.b.v. nieuwe OVC onderwijs (aankomend) lid plaatsingsteam 
vooraf medisch gekeurd 

(aankomend) lid plaatsingsteam 
vooraf medisch gekeurd 

verplichte KO  voor deelname 
aan de (kernopgaven van 
deze) leergang 

4300233 Plaatsen in en aan 
vervoermiddelen - groepslid 

lid plaatsingsteam 
intest 9300316 met voldoende 
resultaat behaald 

lid plaatsingsteam 
vuurwapendragend  
opsp. ambt. art. 141.b SV 
intest 9300316 met voldoende 
resultaat behaald 

 
 
 
 
 
 

4300285 Plaatsen open plaatsen - groepslid certificaat 4300233 certificaat 4300233 
 
 
 

4300286 Plaatsen besloten plaatsen – 
groepslid certificaat 4300233 certificaat 4300233 

 
 
 

4300287 Plaatsen in woningen – groepslid certificaat 4300233 certificaat 4300233 
 
 
 

4300234 Plaatsen in en aan 
vervoermiddelen - commandant  

lid plaatsingsteam 
intest 9300316 met voldoende 
resultaat behaald 

lid plaatsingsteam  
vuurwapendragend 
opsp. ambt. art. 141.b SV 
intest 9300316 met voldoende 
resultaat behaald 

voorafgaande intest 9300316 
is verplicht voor deelname aan 
de (kernopgaven van deze) 
leergang 

4300291 Plaatsen open plaatsen – 
commandant certificaat 4300234 certificaat 4300234 

 
 
 

4300292 Plaatsen besloten plaatsen - 
commandant certificaat 4300234 certificaat 4300234 

 
 
 

4300293 Plaatsen in woningen - 
commandant certificaat 4300234 certificaat 4300234 

 
 
 

4300074 Afschermen t.b.v. plaatsingsteams lid OT / STO / AT / AE + 
specialistische RTPG toets 

lid OT / STO + 
specialistische RTPG toets 
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KO nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

4300288 Heimelijke specialistische 
operaties 

certificaat 4300287 (of de 
voorlopers: 4200024 en 4200025) 

certificaat 4300287 (of de 
voorlopers: 4200024 en 
42200025) 

 

4300289 Alternatieve specialistische 
operaties 

certificaat 4300287 (of de 
voorlopers: 4200024 en 4200025) 

certificaat 4300287 (of de 
voorlopers: 4200024 en 4200025 

 
 
 

4300403 Betreden besloten plaatsen voor 
begeleidende specialisten 
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  Kernopgaven School voor Recherche 
Forensisch Onderzoek 

 

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

2300083 Afname celmateriaal t.b.v. DNA 
onderzoek   betreft zelfstudiepakket 

toelating vanaf niveau 2 

2300246 Forensisch assistent op de 
standaard PD   toelating vanaf niveau 2 

3300080 
Beperkt forensisch technisch 
onderzoek bij vooraf benoemde 
delicten 

  
toelating vanaf niveau 3, bij 
voorkeur enige ervaring met 
forensisch onderzoek 

3300081 
Volledig forensisch technisch 
onderzoek bij veel voorkomende 
delicten 

certificaat of competenties 
3300080 certificaat of competenties 3300080 toelating vanaf niveau 3 

4300082 Forensisch technisch onderzoek 
bij gewelds- en zedendelicten 

certificaat of competenties 
3300081 certificaat of competenties 3300081 toelating vanaf niveau 4 

4300084 Forensisch technisch onderzoek 
bij niet natuurlijke dood 

certificaat of competenties 
4300082 certificaat of competenties 4300082 toelating vanaf niveau 4 

4300086 Onderzoek naar biologische 
sporen 

certificaat of competenties 
4300082 certificaat of competenties 4300082 competenties 4300084  

4300087  Slachtofferidentificatie (RIT) certificaat of competenties 
4300084 certificaat of competenties 4300084  

4300089 Onderzoek explosies en 
explosieven 

certificaat of competenties 
4300081 certificaat of competenties 4300081 competenties algemeen deel 

leergang forensisch onderzoek 

4300090 Coördinatie PD Unit certificaat of competenties 
4300084 certificaat of competenties 4300084 

dringend advies: 
3-4 jaar ervaring onderzoeken 
niet natuurlijke dood 

4300158 Het identificeren van 
werktuigsporen   competenties 3300081 

MBO 4 technische opleiding 

4300091 Het identificeren van schoenen- 
en bandensporen   

competenties 3300080 en 
3300081 
MBO 4 technische opleiding 

4301097 Dactyloscopie 2-ster   kennis veiligstellen en zichtbaar 
maken van dacty sporen 

4301172 Dactyloscopie 3-ster certificaat of competenties 2 
ster dacty opleiding 

certificaat of competenties 2 ster 
dacty opleiding  

Augustus 2017  pagina 48 



  Kernopgaven School voor Recherche 
Forensisch Onderzoek 

 

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

4300093 Het onderzoeken van documenten 
(Doc 2+ Doc 3) 

certificaat of aantoonbare 
competenties 3300081 of Doc-1 

certificaat of aantoonbare 
competenties 3300081 of Doc-1  

4300094 Sporencoördinatie    
competenties 3300080 
ervaring in sporenleer en 
sporenhandeling 

4300085 Forensisch brandonderzoek certificaat of competenties 
4300084 certificaat of competenties 4300084  

4300088 Grootschalig brandonderzoek certificaat of competenties 
4300085 certificaat of competenties 4300085  

5302510 
5302500 
t/m 
5302509 

Forensisch Coördinator assessment assessment 
assessment bij W&S aanvragen 
via e-mail: 
accountmanagement.ws@ 
Politieacademie.nl 

5302523 
5302511 
t/m 
5302522 

Forensic Skills  HBO diploma op forensisch 
gebied HBO diploma op forensisch gebied  

     

 
 

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

9300326 Module Documentenonderzoek 
Politie   toelating vanaf niveau 2 

9300329 Technische Recherche update 
forensisch onderzoekers die in 
het verleden T of VT of TRM 1 - 5 
hebben gevolgd 

forensisch onderzoekers die in 
het verleden T of VT of TRM 1 - 5 
hebben gevolgd 

 

9300918 Rechtbanktraining forensisch 
rechercheurs    

430196 1-ster dactyloscopische opleiding   toelating vanaf niveau 3 
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training nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

430197 2-ster dactyloscopische opleiding 
    

4301172 
3-ster dactyloscopische opleiding 
 
vervalt per 31-12-2013 

certificaat of competenties 2 ster 
dacty opleiding 

certificaat of competenties 2 ster 
dacty opleiding  

9301351 Documenten Controle (DOC 1)   toelating vanaf niveau 2 

9301352 Documentenonderzoek (DOC 2) certificaat 3300081 of 9301351 of 
9300326  

certificaat 3300081 of 9301351 of 
9300326 toelating vanaf niveau 3 

9301353 Documenten deskundige (DOC 
3) 

certificaat TRM IV of 9301352 
(minimaal 6 maanden 
voorafgaand behaald) 

certificaat TRM IV of 9301352 
(minimaal 6 maanden 
voorafgaand behaald) 

 

9301536 Vuurwapen Plus certificaat of competenties van 
4300057 

certificaat of competenties van 
4300057  

9301974 Workshop Forensische 
Fotografie   toelating vanaf niveau 3 

9302104 Proces-Verbaal FO   in ontwikkeling 

9302202 1-ster bloeddetectie afgeronde opleiding 4300082 en 
4300086 (na 2012) 

afgeronde opleiding 4300082 en 
4300086 (na 2012) of 
medewerker NFI 

 

9302204 1-ster bloedpatroonherkenning   
bij voorkeur in bezit van 
certificaten 3300080 en 
3300081 

9302217 Uitvoeren drugstesten   toelating vanaf niveau 3 

9302562 Pilot Interpreteren / Analyseren 
FOCO 

HBO werk- en denkniveau en 
assessment 

HBO werk en denkniveau en 
assessment 

assessment bij W&S 
aanvragen via e-mail: 
accountmanagement.ws@ 
Politieacademie.nl 
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training nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

9302563 Pilot Criminalistiek / Bayesiaanse 
statistiek Foco 

HBO werk- en denkniveau en 
Assessment indien niet 
afgenomen bij 9302563 

HBO werk en denkniveau en 
assessment indien niet 
afgenomen bij 9302563 

assessment bij W&S 
aanvragen via e-mail: 
accountmanagement.ws@ 
Politieacademie.nl 
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KO nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

4300298 Basis digitaal opsporen   min. ICT opleiding MBO-4 

4302294 Forensisch digitaal opsporen in 
eenvoudige situaties   meer dan gemiddelde kennis 

van tenminste één OS 

4302295 Forensisch digitale opsporing in 
complexe situaties certificaat 4302294 certificaat 4302294  

4300299 Forensisch digitaal veiligstellen 
in complexe situaties 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295  

4300300 Internet en opsporing fase 1 
(intermediate) 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295  

4300979 Forensic Network Exploration competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

vrijwel volledig Engelstalig 
onderwijs 

4300792 Windows Forensics competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295  

4300789 Andere Operating Systems  competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295  

4300790 Hacking Investigation competenties 4300298 of 
4302294 en 432295 

competenties 4300298 of 
4302294 en 432295  
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training 
nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

9300756 Rechtbanktraining digitaal 
rechercheurs werkzaam als digitaal rechercheur werkzaam als digitaal rechercheur  

9300866 Basis Internet Training voor 
Politie    

9300867 Internet Interceptie competenties van 9300866 competenties van 9300866  

9300868 Uitlezen communicatiemiddelen 
tbv de opsporing (UCO) naam van praktijkcoach naam van praktijkcoach (deel)taak in uitlezen 

communicatie middelen 

9302251 
Verdieping uitlezen 
communicatiemiddelen tbv de 
opsporing (VUCO) 

werkzaam als digitaal rechercheur 
of 
certificaat van 9300868 

werkzaam als digitaal rechercheur 
of 
certificaat van 9300868 

 

9300869 Digitalisering in de 
opsporingspraktijk   

werkzaam als tactisch 
rechercheur 
en computervaardig 

9301397 Virtual Infrastructure Forensics 
cursus certificaat 4300299 certificaat 4300299  

9301436 Vervolgtraining IRN- zoeken in 
social media sites 

in bezit van IRN account 
(9300866) 

in bezit van IRN account 
(9300866)  

9301922 Update Encase 7    

9302080 Master of Science in Forensic 
Computing and Cybercrime inschrijven via UCD inschrijven via UCD  

9301092 Training Windows 8 Forensics    

9302214 Digitale bewustwording voor de 
alledaagse politiepraktijk   toelating vanaf niveau 3 

9302215 Digitalisering politiewerk intake 
en service   toelating vanaf niveau 2 

9302248 Training Internet / Jeugd / Social 
Media    
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training 
nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

9302329 ISEC Network Forensics werkzaam als digitaal rechercheur werkzaam als digitaal rechercheur  

9302330 ISEC Solid State and other 
storage media werkzaam als digitaal rechercheur werkzaam als digitaal rechercheur  

9302331 X-Ways Forensics Introduction werkzaam als digitaal rechercheur werkzaam als digitaal rechercheur  

9302449 Advanced Internet training Politie competenties van 43000298 of 
4302294 of9300866 

competenties van 43000298 of 
4302294 of9300866  
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KO nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

4300195 Werken in de vreemdelingenketen   toelating vanaf niveau 3 

4300047 
Verzamelen en verwerken van 
veiligheidsinformatie in de 
vreemdelingenketen 

competenties 4300195 competenties 4300195  

4300048 Politieel vreemdelingentoezicht 
houden competenties 4300195 competenties 4300195  

4300049 Uitvoeren van identiteitsonderzoek competenties 4300195 competenties 4300195  

4301242 Horen en verhoren in de 
vreemdelingenketen minimaal CAR of BOR minimaal CAR of BOR  

4301243 
Toepassen van 
opsporingstactieken 
migratiecriminaliteit 

minimaal CAR of BOR minimaal CAR of BOR  
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training 
nr. naam  aanv. eisen executieven aanv. eisen zij-instromers studieadvies / opmerkingen 

9300418 Zicht op mensenhandel   toelating vanaf niveau 3 

9300463 Basis interculturele communicatie    

9300462  Intercultureel (ver)horen competenties 9300463 competenties 9300463  

9300469 Multicultureel klantcontact en 
conflicthantering competenties 9300463 competenties 9300463  

9300471 Inleiding Vreemdelingenrecht   toelating vanaf niveau 3 

9300864 Werken met tolken    
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