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Wijzigingen ten opzichte van de OER 2020 op hoofdlijnen. 
 
De OER 2021 kent een flink aantal wijzigingen ten opzichte van de versie in 2020. Met deze nieuwe OER hebben we een document dat nog beter aansluit bij het doel 
van het document (het informeren van studenten) en de eisen die wettelijk gelden voor de OER. Daarnaast is de OER geactualiseerd en aangevuld, zodat hij beter 
aansluit bij het actuele onderwijs van de Politieacademie. 
De wijzigingen betreffen lay out, terminologie, taal & structuur en inhoud.  Op de eerste pagina van dit document staan de wijzigingen op hoofdlijnen. Op de volgende 
pagina staat een tabel met alle inhoudelijke wijzigingen.  
 
 
1. Studentenstatuut of OER? 
In 2020 was de OER onderdeel van het studentenstatuut. Dat studentenstatuut bestond naast de OER uit enkele regelingen en reglementen van de Politieacademie. Vanaf 
2021 doen we dat anders. De OER is een afzonderlijk document. Dit sluit beter aan bij de eisen die de wet stelt aan de OER. 
 
2. Regelingen en reglementen  
Regelingen geven een beschrijving van procedures. Reglementen beschrijven hoe een ingesteld orgaan werkt.  
Regelingen en reglementen zijn in afzonderlijke documenten opgenomen. De OER en de regelingen en de reglementen staan wel bij elkaar op de website. Zo zijn alle 
documenten goed vindbaar, en kunnen de documenten los van elkaar geactualiseerd en verder verbeterd worden. 
 
3. Drie soorten onderwijs  
In de OER maken we vanaf nu onderscheid tussen drie soorten onderwijs die de politieacademie aanbiedt. Het basispolitieonderwijs (BPO), geaccrediteerd hoger onderwijs 
(HO) en vakspecialistisch politieonderwijs (VPO). Sommige artikelen van de OER hebben betrekking op slechts één of twee van deze soorten onderwijs. Als dat het geval is, 
dan staat dat er duidelijk bij. Op deze manier kunnen we in de OER beter aansluiten bij de verschillen die er zijn tussen de onderwijssoorten. 
 
4. (Verwijzingen naar) studiegidsen 
In de centrale OER samen met de studiegidsen zijn alle wettelijke onderdelen van een OER uitgewerkt. In de OER staat op verschillende plekken een verwijzing naar de 
studiegids van de opleiding. In de studiegids staat dan de verdere uitwerking van het betreffende OER-artikel. In eerdere versie van de OER was dat ook het geval, maar nu 
wat vaker. Zo geven we ruimte en richting aan het maken (en vastleggen) van afspraken op opleidingsniveau, zodat de studenten optimaal geïnformeerd worden. 
 
5. Integratie van de ‘toelichtingen’ in de artikelen 
Voorgaande versies van de OER kenden een bijlage, waarin enkele artikelen werden toegelicht. Deze toelichtingen zijn geïntegreerd met de betreffende artikelen. Op deze 
manier voorkomen we dat studenten teveel moeten bladeren. 
 
6. Inkorten van artikelen 
Sommige artikelen van de OER zijn ingekort, en enkele toelichtingen zijn komen te vervallen, omdat concrete interne processen niet in de OER thuis horen. 
 
7. Terminologie 
Op verschillende plaatsen in de OER zijn termen en definities verduidelijkt, aangepast of aangevuld.  



 

 
 
 
 
  

Inhoudelijke wijzingen OER 2020 ten opzichte van 2021 in detail 
 

OER 2020 OER 2021 Inhoudelijk 
gewijzigd?1 

Aard van de wijziging(en) 

1 Begripsomschrijvingen 1 Begrippen Ja De definities bij de volgende begrippen aangepast: 
- Beroepspraktijkvorming (toegevoegd) 
- BSA (aangepast) 
- Diploma (aangepast) 
- Doorlooptijd (aangepast) 
- Eenheid (toegevoegd) 
- Examen(opdracht) (aangepast) 
- Examencommissie (aangepast) 
- Korps (aangepast) 
- Kwalificatiebewijs (aangepast) 
- Leerwerkovereenkomst (aangepast) 
- Opleidingsperiode (aangepast) 
- Opleidingsdeel (toegevoegd) 
- Politieacademie (aangepast) 
- Portfolio-opdracht (vervallen) 
- Studiegids (aangepast) 
- Uitzonderlijke omstandigheden (aangepast) 

2 Rechtspositionele status als student 3 Rechtspositie student Ja 2.2 en 2.3 aangevuld. 
3 Werking van de OER 2 Werking van de OER Ja Lid 4 vervallen. 3.1 en 3.3 aangevuld.  
4 Extraneus 4 Extraneus Nee  
 5 Algemene studentenvoorzieningen Nieuw  
5 Toelating 8 Toelating Ja Enkele inhoudelijke aanscherpingen. O.a Term EVC verwijderd voor 

toelating en vrijstelling.  ‘student’ gewijzigd in ‘persoon’,  verwijdering ‘-
                                                                 
1 Los van wijzigingen in structuur van het document zoals volgorde van de artikelen, (taalkundige) formulering en terminologie. 



 

OER 2020 OER 2021 Inhoudelijk 
gewijzigd?1 

Aard van de wijziging(en) 

selectie’ en ‘kwalificatiebewijs’ vervangen door ‘(deel)diploma of 
certificaat’. 
 

6 Verantwoordelijkheden en 
beroepspraktijkvorming 

6 Verantwoordelijkheden en 
beroepspraktijkvorming 

Ja 6.3: afgebakend (alleen voor VPO en BPO) 

 7 Opleidingen Nieuw Omschrijving van de drie soorten onderwijs binnen de politieacademie: 
basispolitieonderwijs, geaccrediteerd hoger onderwijs en vakspecialistisch 
politieonderwijs. 

7 Informatie over de opleiding 9 Informatie over de opleiding Ja Verschillende inhoudelijke en taalkundige wijzigingen. O.a. over het 
beschikbaar stellen van de studiegids (door sectorhoofd namens directeur), 
en aanpassing van de onderdelen die in de studiegids moeten zijn 
opgenomen en het artikel over de overgangsregeling (9.4)  is aangevuld. 

 10 Begeleiding Nieuw Bevat algemene bepalingen t.a.v. studeren (met een functiebeperking) 
8 Leeropdrachten 11 Volgen van onderwijs en maken van 

leeropdrachten 
Ja Een artikel toegevoegd m.b.t. voorwaardelijkheden van 

onderwijsactiviteiten en leeropdrachten plus een verwijzing toegevoegd 
naar studiegids toegevoegd (verplichte leeropdrachten). 

9 Opleidingsmaatregelen 41 Opleidingsmaatregelen Ja - Toegevoegd: opleidingsmaatregelen zijn bedoeld als ordemaatregelen.  
- Toegevoegd: zienswijzegesprek 

10 Bewijs van deelname 31 Bewijs van deelname Ja Artikel expliciet van toepassing gemaakt op alleen VPO. 
11 Examencommissie 12 Examencommissie Ja Drie examencommissies onderscheiden, en artikel 11.3 verplaatst naar 

artikel 12 (examinatoren). 
12 Examinator 13 De examinator Ja Verschillende verduidelijkingen, aanscherpingen en toevoegingen. BV dat 

examinator in opleiding onder verantwoordelijkheid van een 
gecertificeerde examinator werkt.  

13 Examendocument 14 Het examendocument Nee  
14 Vrijstelling 16 Vrijstellingen Ja Begrip EVC verwijderd. 
15 Aanpassen examenopdracht 15 Aanpassingen examenopdracht Ja Beide artikelen geïntegreerd tot één artikel. 
16 Schriftelijk werkstuk 48 Schriftelijk werk en plagiaat  Aan het artikel is toegevoegd dat opleidingen aanvullende richtlijnen 

kunnen opnemen in de studiegids of het examendocument. 
17 Deelnemen aan een examen 17 Deelnemen aan een examen Ja Verwijzing(en) toegevoegd naar de studiegids waar verdere uitwerking 

moet staan m.b.t. eventuele voorwaarden aan deelname examen, 
artikelen aangescherpt m.b.t. verplaatsen van examendatum of -moment 
en de consequenties daarvan. 

18 Niet deelnemen aan een examen 18 Niet deelnemen aan een examen Nee  



 

OER 2020 OER 2021 Inhoudelijk 
gewijzigd?1 

Aard van de wijziging(en) 

19 Openbaarheid 19 Openbaarheid examens Ja Artikel uitgebreid en verduidelijkt. Met name: ook mondelinge examens 
zijn niet openbaar toegankelijk en eis toegevoegd dat bepaalde examens 
alleen mogen worden bijgewoond op basis van screening/bevoegdheid. 

20 Hulpmiddelen 20 Hulpmiddelen Ja Zin verwijderd: ‘de examencommissie heeft richtlijnen opgesteld voor het 
maken van beeld- en geluidsopnamen van examens’. 
  

21 Onderzoek bij (een vermoeden 
van) onregelmatigheid 

28 Onregelmatigheden Nee  

22 Maatregelen bij onregelmatigheid 
23 Vaststellen examenresultaat 21  Vaststellen examenresultaat  - Gespecificeerd/toegevoegd dat specifiek bij het geaccrediteerd HO de 

examinator alle beoordelingscriteria motiveert  
-  Toegevoegd dat er géén sprake is van een ‘gemiste gelegenheid’ als 

tijdens het examen buiten de invloed van de student één of meer 
beoordelingscriteria niet beoordeeld kunnen worden  waardoor de 
examinator geen examenresultaat vast kan stellen. 

- Wijze waarop het examenresultaat wordt uitgedrukt 
veralgemeniseerd en verwezen naar uitwerking hiervan in studiegids. 

24 Bekendmaking en registratie 
examenresultaat 

22 Bekendmaking en registratie 
examenresultaat 

Ja - Bekendmaking examenresultaat: voor alle examens dezelfde termijn 
opgenomen (20 werkdagen) 

- Verduidelijkt dat het examenresultaat na invoering moet worden 
aangepast in geval van ‘bijzondere situaties (bijvoorbeeld als uitkomst 
van een beroepszaak)’. 

- De termijn waarbinnen een student op grond van een al behaalde 
examenopdracht een vrijstelling kan aanvragen (vijf jaar) is vervallen 

25 Inzage en nabespreking 23 Inzage en nabespreking Ja - Toegevoegd dat de regeling m.b.t. inzage ook digitale examens betreft 
(niet alleen schriftelijke).  

- Vervallen dat het sectorhoofd inzagemogelijkheid organiseert 
(veralgemeniseerd).  

26 Studiepunten 25 Studiepunten Nee  
27 Ongeldig verklaren 
examenresultaat 

24 Ongeldig verklaren examenresultaat Ja - Bepaling toegevoegd dat de examencommissie een examenresultaat 
ook ongeldig kan verklaren als ‘blijkt dat het examen (inhoud) of de 
examenafname (organisatie en procedures) kwaliteitsgebreken 
vertoont waardoor de examencommissie niet kan instaan voor de 
kwaliteit van het examen’. 



 

OER 2020 OER 2021 Inhoudelijk 
gewijzigd?1 

Aard van de wijziging(en) 

- Vervallen: ‘Als een examenresultaat ongeldig wordt verklaard, 
vermeldt de examencommissie in het besluit wat de rechtsgevolgen 
zijn’. 

28 Examengelegenheden en 
herexamens 

26 Examengelegenheden en 
herexamens 

Ja - Toegevoegd dat een examenopdracht waarvoor de student een 
voldoende examenresultaat behaald heeft niet kan worden herkanst. 

- Toegevoegd dat de examinator afweegt of een direct herexamen 
mogelijk en wenselijk is. 

- Verwezen naar de studiegids waarin opgenomen wordt binnen welke 
termijn de student een examenopdracht met een voldoende resultaat 
behaald moet hebben.  

- Bepaling toegevoegd dat ‘De gelegenheid om (her)examen te doen 
vervalt bij het verstrijken van de maximaal toegestane doorlooptijd 
van de opleiding’. 

29 Extra herexamen 27 Extra herexamen Ja Gewijzigd: het advies bij een extra herexamen ook ‘namens’  het 
sectorhoofd. 

30 Bindend studieadvies 35 Bindend studieadvies (BSA) Ja Het artikel is herschreven. 
- Alleen van toepassing op de ‘politieopleiding die als voorwaardelijk 

geldt voor aanstelling tot ambtenaar ter uitvoering van de politietaak 
en die een standaarddoorlooptijd heeft van meer dan 1 jaar’ 

- De student krijgt het BSA ‘van of namens’ (dat was ‘van’) het 
verantwoordelijke sectorhoofd. 

- Enkel voor de bachelor HO (muv versnelde opleiding) een termijn 
vermeld.  

- In het artikel is nu explicieter verwezen naar de studiegidsen, waar 
vermeld wordt op welk moment het BSA verstrekt wordt en op grond 
waarvan.  

- Toegevoegd dat er een verslag gemaakt wordt van het gesprek over de 
studievoortgang, voorafgaand aan een negatief BSA. 

- Toegevoegd dat het verantwoordelijke sectorhoofd ‘waar nodig en 
mogelijk’ voor passende studiebegeleiding zorgt. 

31 Doorlooptijd opleiding 36 Doorlooptijd opleiding Nee  
32 Opschorten opleiding 38 Opschorten opleiding Nee  
33 Terugplaatsen in de opleiding 39 Terugplaatsen in de opleiding Ja Gewijzigd: terugplaatsen student op verzoek van student (was: op verzoek 

van korps) 



 

OER 2020 OER 2021 Inhoudelijk 
gewijzigd?1 

Aard van de wijziging(en) 

34 Verlengen van de opleiding 37 Verlengen van de opleiding Nee  
35 Beëindiging van de opleiding 40 Beëindiging van de opleiding  - Nieuw is dat de opleiding ook beëindigd kan worden indien de student 

niet langer voldoet aan de eisen die de opleiding in de studiegids stelt 
aan de leer-/werkplek van de student.  

- Nieuw is een artikel met aanvullende gronden op basis waarvan een 
opleiding binnen VPO kan worden beëindigd.  

36 Certificaat 29 Certificaat Ja Opgesplitst in twee artikelen, waarin voor 1) VPO en 2) opleidingen 
geaccrediteerd HO en BPO onderscheiden zijn. Binnen BPO en 
geaccrediteerd HO worden certificaten alleen verstrekt indien de opleiding 
vroegtijdig wordt beëindigd wordt. Bij VPO krijgt de student juist een 
certificaat bij afronding van de opleiding.  

37 Diploma 30 Diploma Ja - Verwijderd: de verwijzingen naar de melding van de politieacademie 
aan de student m.b.t. het diploma. 

- Het diploma wordt voorzien van een handtekening van ‘de voorzitter 
of secretaris’ (dat was alleen de secretaris). 

38 Cum laude 32 Cum laude Nee  
39 Ongeldig kwalificatiebewijs 33 Ongeldig kwalificatiebewijs Ja Toegevoegd dat de student, indien van toepassing, een aangepast 

vervangend kwalificatiebewijs krijgt (na ongeldig verklaring). 
40 Overige bepalingen 
kwalificatiebewijs 

34 Overige bepalingen kwalificatiebewijs Ja - Toegevoegd dat eerder verstrekte kwalificatiebewijzen die met een 
onregelmatigheid verband houden ongeldig kunnen worden verklaard. 

- De mogelijkheid tot eventuele compensatieregels tussen 
examenopdrachten geldt alleen voor binnen BPO en het 
geaccrediteerd hoger onderwijs. Dat is nu expliciet benoemd.  

- In de OER 2020 stond dat hooguit 50% van de studiepunten van een 
opleiding behaald mogen zijn op basis van vrijstellingen. Dit blijft 
gelden voor BPO. Voor VPO en geaccrediteerd hoger onderwijs wordt 
in de studiegids aangegeven welk aandeel van de studiepunten of 
examenopdrachten de student maximaal behaald mag hebben met 
een vrijstelling (minder dan 100%). 

- De datum op het kwalificatiebewijs is de datum waarop de student zijn 
(laatste) examenopdracht heeft afgelegd. Alleen bij VPO (dit was 
eerder niet expliciet benoemd) kan dit soms de datum van afgifte zijn.  

41 Beroep 42 Beroep Nee  
42 Heroverweging bij beroep 43 Heroverweging bij beroep Nee  



 

OER 2020 OER 2021 Inhoudelijk 
gewijzigd?1 

Aard van de wijziging(en) 

43 Beroepsprocedure 44 Beroepsprocedure Nee  
44 Herzien van een uitspraak 45 Herzien van een uitspraak Nee  
45 Voorlopige voorziening (kort 
geding) 

46 Voorlopige voorziening (kort geding) Ja ‘Spoedeisende beroepszaak’ vervangen door ‘spoedeisend belang’ 

46 Bezwaar 47 Bezwaar Nee  
47 Archiveren van examenresultaten 49 Archiveren en auteursrecht Ja Vervallen artikel: ‘De Politieacademie archiveert conform de 

archiefwetgeving’ (spreekt voor zich). 
20.3 Hulpmiddelen 50 Beeld- en geluidsopnamen examen Nieuw Toevoeging:  er mogen beeld- of geluidsopnamen van het examen 

gemaakt mogen worden ‘door de examinator’. 
48 Onvoorziene omstandigheden 51 Onvoorziene omstandigheden Ja - Toegevoegd: ‘zoals een crisis of een calamiteit’ 

- Toegevoegd: ‘beslist de directeur of’ het verantwoordelijke 
sectorhoofd… 

- Toevoeging: een besluit in het kader van onvoorziene omstandigheden 
kan zowel een individuele student als een groep studenten betreffen. 

49 Citeernaam van de regeling 52 Citeernaam van de regeling Nee  
50 Inwerkingtreding en geldigheid van 
de regeling 

53 Inwerkingtreding en geldigheid van 
de regeling 

Nee  
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