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1 SCHOOL VOOR POLITIEKUNDE MBO–NIVEAU (EQF 2 en 4)  
 
Voor uitgebreide informatie over de opleidingen van de School voor Politiekunde, 
verwijzen we u naar de studiegidsen en de onderwijs-informatie op Politiekennisnet 
(PKN).  
 

1.1 Opleidingen op MBO-niveau: 

 

In het politieonderwijs zijn de volgende initiële opleidingen op MBO-niveau: 
Assistent politiemedewerker     (EQF 2) 
Basis politiemedewerker   (EQF 4) 
Allround politiemedewerker                           (EQF 4) 
Vrijwillige politiemedewerker  
 

 

1.2 Doorstroom naar de initiële opleidingen op MBO-niveau 

 

Een opleidingsroute voor een student kan op drie verschillende manieren middels de 
RIC bepaald worden.  

1. Doorstromer met een afgeronde initiële politieopleiding. Hij wil door middel van 
scholing een hoger kwalificatieniveau bereiken. Gelet op de niveaueisen, gesteld 
in dit RIC, wordt de standaard opleidingsroute met de student, de 
Politieacademie en de Eenheid formeel overeengekomen en vastgelegd in een 
leertraject. 
 

2. Instromer vanuit een relevante beroepsgroep, bijvoorbeeld de Koninklijke 
Marechaussee. Gelet op de niveaueisen gesteld in dit RIC, wordt een standaard 
opleidingsroute, met de student, de Politieacademie en de Eenheid formeel 
overeengekomen en vastgelegd in een leertraject. 

 
3. Instromer vanuit het HTV-traject wordt een standaard opleidingsroute, met de 

student, de Politieacademie en de Eenheid formeel overeengekomen en 
vastgelegd in een leertraject. 

 
4. De student wisselt tijdens zijn opleiding van niveau. Bijvoorbeeld vanuit 

kwalificatieniveau 5 naar 4.  
 
.  
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Aanvraag doorstroomtraject: 
 

Traject Actoren 

Aanmelden bij het Loket in verband 
met plaatsing en bekostiging.  

Gemandateerde eenheid 
(aanvraag) 

Leertraject opmaken. 
 

Studieadviseur 
(voorbereiding) 

Leerwerkovereenkomst Manager onderwijs 

Advies over de plaatsing nemen gelet 
op organisatorische uitvoering. 

Hoofd Bedrijfbureau 
(plaatsing) 

Verrekening van de kosten, indien 
variant buiten het bekostigd stelsel 
valt. 

Controller 
(financiering) 

Verzoek inwilligen en het leertraject 
accorderen. 

Hoofd Onderwijs Politieacademie en 
Gemandateerde eenheid 
(formalisering) 

 
2 Doorstroomtrajecten: 
 
2.1 Instroom Handhavers en Toezichthouders (HTV) politie. 
Een student met een HTV-diploma stroomt  in het eerste tertiel tweede leerjaar (tertiel 4, 
T4) het politieonderwijs 2.0. in. Hieraan gaat een toelatingsperiode vooraf,  waarin de 
onderstaande vaardigheden worden aangeleerd en afgesloten met het behalen van de 
portfolio-opdrachten: 

 Zwemmend redden; 

 Mentale kracht; 

 BVH; 

 Reanimatie en AED; 

 Niet vuurwapendragend; 

 AZ-vaardigheden; 

 Fysieke vaardigheden (1); 

 Vuurwapendragend; (RTGP) 

 Wapenbehandeling/schieten. 
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2.2 Instroom Koninklijke Marechaussee (Kmar). 
Een student met een wachtmeesterdiploma stroomt het politieonderwijs 2.0 in op twee 
momenten: 

 in het eerste tertiel tweede leerjaar (tertiel 4, T4) zonder recente 
politiepraktijkervaring;  

 in het derde tertiel tweede leerjaar (tertiel 6, T6) met recente 
politiepraktijkervaring van twee jaar in het publiek domein (uitgez. Schiphol). 

 
De student die instroomt  is vaardig1 op het gebied van de/het: 

 Zwemmend redden; 

 Mentale kracht; 

 BVH; 

 Reanimatie en AED; 

 Niet vuurwapendragend; 

 AZ-vaardigheden; 

 Fysieke vaardigheden (1); 

 Vuurwapendragend; (RTGP) 

 Wapenbehandeling/schieten. (Walther P99) 
 

De student overlegt vóór aanvang van de opleiding de onderliggende bewijsstukken 
hiervoor. 
 
2.3 Instroom assistent politiemedewerker en/of vrijwillige politiemedewerker 
Een student met een diploma assistent-politiemedewerker/vrijwillige politiemedewerker 
met recente tweejarige ervaring in de algemene politiedienst stroomt in het eerste tertiel  
tweede leerjaar (tertiel 4,T4) het politieonderwijs 2.0. in. 
 
De student die instroomt is vaardig2 op het gebied van de/het: 

 Zwemmend redden; 

 Mentale kracht; 

 Vuurwapen; 

 Wapenbehandeling/schieten. 
 
De student overlegt vóór aanvang van de opleiding de onderliggende bewijsstukken 
hiervoor en de student voldoet aan de MBO toelatingseis voor een NL-EQF 4 opleiding 
of na behalen van de niveaudrempel. 
 
2.4 Instroom politiemedewerker. 
De student met een diploma politiemedewerker met recente tweejarige praktijkervaring 
stroomt  in het in het tweede tertiel van het derde leerjaar (tertiel 8, T8) het 
politieonderwijs 2.0. in.  
 
2.5 Instroom bijzondere opsporingsambtenaren. (BOA) 
Afhankelijk van de werkervaring wordt een persoonlijk traject samengesteld bestaande 
uit verschillende gehele kerntaken.  
De student voldoet aan de MBO toelatingseis voor een NL-EQF 4 opleiding of na 
behalen van de niveaudrempel. 

                                                           
1 Verantwoording Werkgever. 
2 Verantwoording Werkgever 
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2.6 Instroom vanuit een niet afgeronde HBO politie opleiding. 
Afhankelijk van het al afgeronde deel van de HBO opleiding kan de student instromen. 
Indien de student nog tijdens zijn eerste leerjaar van niveau wisselt, kan hij instromen in 
het derde tertiel van het eerste leerjaar (tertiel 3, T3). Wanneer hij zijn eerste leerjaar 
helemaal afgesloten heeft, dan kan hij instromen in het eerste tertiel van het tweede 
leerjaar (tertiel 4, T4).  
 
2.7 Instroom met een niet afgeronde allround politie opleiding, PO2002. 
Afhankelijk van het al afgeronde deel van zijn opleiding allround politiemedewerker kan 
een student instromen. 
Het moment van instroom is afhankelijk van de certificaten en het aantal afgesloten 
kernopgaven, die de student kan overleggen. 
Een student die leerjaar 1 heeft afgerond, kan instromen in het eerste tertiel leerjaar 2 
(tertiel 4, T4). Een student die leerjaar 2 heeft afgerond kan instromen in het derde tertiel 
leerjaar 2  (tertiel 6, T6). 
 
2.8 Een bewijs van vrijstelling. 
Wordt verstrekt nadat een EVC-procedure heeft geleid tot een positief eindresultaat. Een 
EVC-procedure wordt uitsluitend aangevraagd voor een gehele kerntaak. Door dit bewijs 
worden uw verworven competenties erkend en wordt u vrijgesteld van de betreffende 
kerntaak. Een bewijs van vrijstelling wordt aan u verstrekt door de examencommissie 
van uw school en voorzien van een handtekening van de voorzitter of secretaris van 
deze examencommissie. 
 
2.9 Vrijstelling kerntaak “opsporing”. 
Voor deze kerntaak wordt standaard vrijstelling verleend, indien de student aantoont dat 
hij/zij in bezit is van het certificaat BOR/VOO en in de afgelopen twee jaar een periode 
werkervaring heeft opgedaan binnen de opsporing. Dit wordt aangetoond met een 
schriftelijke verklaring van zijn leidinggevende.   
 

 
Voor uitgebreide informatie over de opleidingen van de School voor Politiekunde, 
verwijzen we u  naar de studiegidsen en  de onderwijs-informatie op Politiekennisnet 
(PKN).  

 


