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Inleiding & verantwoording 
 

Voor u ligt het document Relevante Initiële Competentie (RIC) waarin alle informatie is opgenomen over instroom tot, dan wel vrijstelling 
voor onderdelen van het post-initiële politieonderwijs. Dit document is in de eerste plaats geschreven voor alle studenten en overige 
belanghebbenden werkzaam binnen Politie Nederland. Doel van het RIC is om op een snelle en doeltreffende wijze inzicht te bieden in 
de instroom- en vrijstellingsmogelijkheden van de opleidingen die worden verzorgd binnen de School voor Vakspecialistisch Onderwijs. 
Dit is gedaan door de opleidingen te clusteren per vakgroep en de eisen uit te splitsen voor executieven en zij-instromers. De School 
voor Vakspecialistisch Onderwijs is eigenaar van dit document en daarmee tevens belast met het onderhoud van het RIC. Wijzigingen 
of onjuistheden dienen dan ook aan hen doorgegeven te worden.1 

 
Een instroom- of vrijstellingsregeling is van belang ter bevordering van de instroom, doorstroom en uitstroom van collega’s, zowel 
binnen als buiten de politieorganisatie. Binnen de politieorganisatie maakt het RIC het mogelijk om de verbinding te leggen met de 
functieprofielen van het LFNP. Voor in-, door-, en/of uitstroom buiten de politieorganisatie is het mede noodzakelijk dat 
diplomagelijkwaardigheid wordt gecreëerd tussen de politiediploma’s en de diploma’s van het reguliere onderwijs. Dit document 
positioneert daarom tevens de politieopleidingen binnen de kwalificatieniveaus van het NLQF2, de niveau-indeling die in het reguliere 
onderwijs wordt gebruikt. Zo worden verschillende leerwegen inzichtelijk en kunnen gemakkelijk verbindingen worden gelegd met het 
reguliere onderwijs. Hiermee staat het politieonderwijs ten dienste van de loopbaanpaden die medewerkers in hun carrière bij de politie 
(en daarbuiten) volgen. 

 
Daarnaast speelt het RIC een belangrijke rol bij de erkenning van verworven competenties (EVC). Afhankelijk van de competenties, 
relevante werkervaring of vooropleiding van studenten is het mogelijk om in te stromen en/of vrijstelling te verkrijgen voor (onderdelen 
van) politieopleidingen. Deze beoordeling van studenten vindt plaats middels een zogenoemde EVC-procedure, aan de hand van de 
criteria uit de kwalificatiestructuur van het samenhangend stelsel van het politieonderwijs. Nadere informatie over de EVC-procedure is 
opgenomen De student dient zijn EVC-aanvraag in door middel van het Aanvraagformulier EVC. Dit formulier is te downloaden via 
www.politieacademie.nl/evc. Hier staat alle relevante informatie inzake de aanvraagprocedure EVC.  

 
 
 
 
 
 
 

1 De School voor Vakspecialistisch Onderwijs stelt het RIC op onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of onjuistheden. Daarnaast heeft de examencommissie altijd 

http://www.politieacademie.nl/evc
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de bevoegdheid om, indien daar aanleiding toe bestaat, gemotiveerd af te wijken van de in dit document geformuleerde instroomeisen en standaardvrijstellingen, dan wel 
te beslissen in gevallen waarin dit document niet voorziet. 
2 Voor zover deze momenteel inzichtelijk zijn; het merendeel van de kwalificaties kent vooralsnog geen NLQF indicatie. 
Bij de instroom tot een post-initiële opleiding gelden de instroomeisen voor twee categorieën:  
politiefunctionarissen en zij-instromers uit het reguliere (beroeps)onderwijs. 
 
Onder de categorie politiefunctionarissen worden begrepen: 
a. initieel opgeleide politiemedewerkers (niveau 2 t/m 4) óf; 
b. initieel opgeleide politiekundigen (niveau 5 en 6) óf; 
c. niet-executieve politiefuncties. 

 
Onder de categorie zij-instromers worden begrepen: 
a.   opgeleiden uit het reguliere (beroeps)onderwijs (c.q. niet-politieonderwijs). 

 
De specificaties met betrekking tot de instroomeisen waaraan de bovengenoemde twee categorieën moeten voldoen, zijn in dit 
document beschreven. Het eerste deel van dit document biedt een overzicht van alle instroomeisen, waarbij onderscheid is gemaakt 
tussen algemene instroomeisen en opleiding specifieke instroomeisen. Per leergang, afstudeerrichting en/of kernopgave kunnen 
namelijk aanvullende eisen worden gesteld of aanbevelingen worden gegeven, welke weergegeven worden in deel I van het RIC. De 
algemene instroomeisen zijn hierna opgenomen. 

 
Het tweede deel van het RIC geeft aan met welke competenties een student in aanmerking komt voor (standaard)vrijstelling van bepaalde onderdelen 
van de politieopleidingen. 

 
Wanneer een instroom of vrijstelling volgens de RIC standaard is, wordt deze instroom of vrijstelling op aanvraag geregeld via het Loket 
(de standaard instroom of vrijstelling moet worden aangegeven bij de intekening en worden ‘afgerond’ via het Loket voor aanvang van 
het onderwijs). Wanneer de vrijstelling of instroom niet standaard is, kan deze worden aangevraagd via EVC-bureau(digitaal) en wordt 
de aanvraag behandeld door EVC-beoordelaars van de Politieacademie. 
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Deel I-A: Algemene instroomeisen 
 
Voor de niveaubepaling geldt dat een student in kan stromen indien hij / zij in het bezit is van:4 

 
Voor (kernopgaven van) de leergangen niveau 3 en 4: 

- oud opgeleiden: politiediploma A, HPO, POMB, Politiemedewerker niveau 3; 
 
Voor (kernopgaven van) de leergangen niveau 5: 

- diploma politiekundige bachelor; 
- voormalig diploma inspecteur of ATL; 
- HBO bachelor vanuit regulier onderwijs waarbij aanvullende politiekundige eisen kunnen worden gesteld; 
- voor oud opgeleide politiemedewerkers: een EVC bewijs. 

 
Voor (kernopgaven van) de leergangen niveau 6: 

- diploma bachelor of policing; 
- diploma master of science in policing; 
- WO-bachelor van de politiekundige master; 
- diploma TLL (tactisch leidinggevende leergang); 
- diploma (allround) politiemedewerker in combinatie met een WHW-diploma; 
- oud opgeleide politiemedewerkers: diploma inspecteur óf ATL óf elk voormalig politiediploma plus WHW-diploma of EVC-bewijs. 
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Deel I-B: Specifieke instroomeisen 
 
 
Cluster Mobiele Eenheid 
 

Kwalificatie aanvullende instroomeisen 
politiefunctionarissen 

aanvullende instroomeisen 
zij-instromers 

Aanbevelingen/opmerkin
gen 

 
 
 3200016 

 
 
  Verzorgen van verbindingsverkeer 

- Basis politiemedewerker 
-of- 

- MBO 3 opleiding 

- Alleen certificaat 
BE KMar (of de 
voorloper daarvan: 
ME KMar) 

 

 
  
 3200017 

 
   
  Optreden als hondengeleider 

- Certificaat 
Surveillancehondengeleider, en 

- Certificaat Optreden als ME-lid, 
en 

- Geldige RTGP-certificering 
lange wapenstok 

- Niet mogelijk  

 
 
 
 3200037 

 
  
 
  Lid Aanhoudingseenheid 

- Basis politiemedewerker, en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Alleen certificaat 
BE KMar (of de 
voorloper daarvan: 
ME KMar), en 

- Geldige RTGP-
certificering Lange 
wapenstok 

 

  
 
 
 3200038 

  
 
 
 Optreden op en nabij water – Groepslid -  

- Certificaat Optreden als ME-lid, 
en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Alleen certificaat 
BE KMar (of de 
voorloper daarvan: 
ME KMar), en 

- Geldige RTGP-
certificering Lange 
wapenstok 
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 3200039 

 
 
   
  Besturen van een ME-voertuig 

- Certificaat Optreden als ME-lid, 
en 

- Rijbewijs B, en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Alleen certificaat 
BE KMar (of de 
voorloper daarvan: 
ME KMar), en 

- Rijbewijs B, en 
- Geldige RTGP-

certificering Lange 
wapenstok 

- Indien de oude ME-
voertuigen worden 
gebruikt is rijbewijs D 
vereist 

 
 3200040 

 
  Gebruik van traangas in ME-verband 

- Certificaat Optreden als ME-lid, 
en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Alleen certificaat 
BE KMar (of de 
voorloper daarvan: 
ME KMar), en 

- Geldig certificaat 
Optreden als ME-
lid, en 

- Geldige RTGP-
certificering Lange 
wapenstok 

 

 
  
 3200042 

 
 
  Optreden als beredenen ME 

- Basis politiemedewerker, en 
- Voltooide politieruiteropleiding, 

en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Niet mogelijk  

 
  
 3200043 

 
  
  Besturen van een AE-voertuig 

- Certificaat lid 
Aanhoudingseenheid, en 

- Rijbewijs B, en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Alleen certificaat 
BE KMar (of de 
voorloper daarvan: 
ME KMar), en 

- Rijbewijs B, en 
- Geldige RTGP-

certificering Lange 
wapenstok 

 

 
 
 3200150 

 
 
Optreden als ME-lid 

- Basis Politiemedewerker en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Minimaal diploma 
wachtmeester KMar, en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 
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  3200247   Optreden lid Verkenningseenheid - Basis politiemedewerker - Minimaal diploma 
wachtmeester KMar 

 

 
   
 
 
 
 4200020 
 

 
   
 
 
 
  Leiding geven aan een ME-sectie 

- Allround Politiemedewerker 
of Basis Politiemedewerker in 
combinatie met; 

• een regulier MBO 3/4 
diploma of 

• minimaal 2 jaar 
aantoonbare, voor de 
opleiding relevante 
werkervaring 

en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Minimaal KMar 
wachtmeester 1 diploma, 
en 

- Minimaal twee jaar ervaring 
met politietaken, en 

- Geldige RTGP-
certificering Lange 
wapenstok 

- Geadviseerd wordt om 
vooraf het certificaat ‘ 
Optreden als ME-lid’ 
of het certificaat 
‘Leiding geven aan 
een ME-groep’ te 
behalen.  

 
 
 
 
 
 4200021 

 
 
 
 
 
  Leiding geven aan een AE-sectie 

- Allround Politiemedewerker 
of Basis Politiemedewerker in 
combinatie met; 

• een regulier MBO 3/4 
diploma of 

• minimaal 2 jaar 
aantoonbare, voor de 
opleiding relevante 
werkervaring 

en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Minimaal KMar 
wachtmeester 1 diploma, 
en 

- Minimaal twee jaar ervaring 
met politietaken, en 

- Geldige RTGP-
certificering Lange 
wapenstok 

- Geadviseerd wordt om 
vooraf het certificaat ‘ 
Lid 
Aanhoudingseenheid 
of het certificaat 
‘Leiding geven aan 
een ME-groep’ / 
‘Leiding geven aan 
een AE-groep’ te 
behalen. 
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 4200044 
 

 
 
 
 
 
  Leiding geven aan een ME-groep 

- Allround Politiemedewerker of 
Basis Politiemedewerker in 
combinatie met; 

• een regulier MBO 3/4 
diploma of 

• minimaal 2 jaar 
aantoonbare, voor de 
opleiding relevante 
werkervaring 

en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Minimaal KMar 
wachtmeester 1 diploma, 
en 

- Minimaal twee jaar 
ervaring met 
politietaken, en 

- Geldige RTGP-
certificering Lange 
wapenstok 

- Geadviseerd wordt om 
vooraf het certificaat ‘ 
Optreden als ME-lid’ 
te behalen. 

 
 
 
 
 
 4200045 

 
 
 
 
 
  Leiding geven aan een AE-groep 

- Allround Politiemedewerker of 
Basis Politiemedewerker in 
combinatie met; 

• een regulier MBO 3/4 
diploma of 

• minimaal 2 jaar 
aantoonbare, voor de 
opleiding relevante 
werkervaring 

en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Minimaal KMar 
wachtmeester 1 diploma, 
en 

- Minimaal twee jaar 
ervaring met 
politietaken, en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Geadviseerd wordt om 
vooraf het certificaat 
‘Lid 
Aanhoudingseenheid’ 
te behalen. 

 
 
 4200046 

 
 
  Leiding geven aan een groep beredenen         
ME 

- Certificaat Optreden als 
beredenen ME, en 

- Allround politiemedewerker, 
en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Niet mogelijk  

  
 4200208 

 
  Leiding geven aan een groep op en nabij 
water 

- Certificaat Leiding geven aan 
een ME-groep, en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Niet mogelijk  
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 4200209 

 
  Leiding geven aan een sectie op en nabij 
water 

- Certificaat Leiding geven aan 
een ME-sectie, en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Niet mogelijk  

 
 4200276 

 
  Leiding geven aan een 
Verkenningseenheid (groepscommandant) 

- Allround politiemedewerker - Minimaal KMar 
wachtmeester 1 diploma, 
en 

- Minimaal twee jaar ervaring 
met politietaken 

 

 
 4200277 

  
 Leiding geven aan een groep 
hondengeleiders ME 

- Certificaat Leiding geven aan 
een ME-groep 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 

- Niet mogelijk  

 
 
  
 
 4200279 

 
 
  
 
  Leiding geven aan een peloton ME 

- Allround Politiemedewerker of 
Basis Politiemedewerker in 
combinatie met; 

• een regulier MBO 3/4 
diploma of 

• minimaal 2 jaar 
aantoonbare, voor de 
opleiding relevante 
werkervaring 

en 
- Geldige RTGP-certificering 

Lange wapenstok 

- Minimaal KMar 
wachtmeester 1 diploma, 
en 

- Minimaal twee jaar ervaring 
met politietaken, en 

- Geldige RTGP-certificering 
Lange wapenstok 
 

- Geadviseerd wordt om 
vooraf het certificaat 
‘Leiding geven aan 
een ME- sectie’ te 
behalen. 

 
 B002089 

 
  Basisopleiding ruiter bereden politie 

- Basis politiemedewerker, en 
- Minimaal drie jaar 

werkervaring met politietaken 

- Niet mogelijk  

 9200678   Wapenkamerbeheerder - Geen instroomvereisten - Geen instroomvereisten  
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Deel II: Standaard vrijstellingen 
 
Standaard vrijstellingen cluster Mobiele Eenheid 
 

Kwalificatie Standaard vrijstellingen Op basis van 
4200044 Leiding geven aan 

een ME-groep 
- Examenopdracht 

‘Wapenstok en schild’, en 
- Examenopdracht 

‘Omgaan met traangas’, 
en 

- Examenopdracht 
‘Omgaan met vuur’ 

- Certificaat 3200150 (Optreden als ME-lid) en actuele werkervaring (niet 
ouder dan drie jaar) Afgiftedatum niet ouder dan 10 jaar. Indien ouder 
dan 10 jaar, aanvullen met recente trainingservaring, of 

- Certificaat 3200017 (Optreden als hondengeleider) en actuele 
werkervaring (niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum in de periode 15-
11-2008 t/m 01-09-2013, of 

- Certificaat BE KMar (of de voorloper: ME KMar) en actuele inzet (niet 
ouder dan drie jaar) Mobiele eenheid 

4200020 Leiding geven aan 
een ME-sectie 

- Examenopdracht 
‘Wapenstok en schild’ en 

- Examenopdracht 
‘Omgaan met traangas’, 
en 

- Examenopdracht 
‘Omgaan met vuur’ 

- Certificaat 3200150 (Optreden als ME-lid) en actuele werkervaring (niet ouder 
dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder dan 10 jaar. Indien ouder dan 10 jaar, 
aanvullen met recente trainingservaring, of 

- Certificaat 3200017 (Optreden als hondengeleider) en actuele 
werkervaring (niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum in de periode 15-
11-2008 t/m 01-09-2013, of 

- Certificaat BE KMar (of de voorloper: ME KMar) en actuele inzet (niet 
ouder dan drie jaar) Mobiele eenheid, of 

- Certificaat 4200044 (Leiding geven aan een ME-groep) en actuele 
werkervaring (niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder dan 10 
jaar. Indien ouder dan 10 jaar, aanvullen met recente trainingservaring 

4200208 Leiding geven aan 
een groep op en nabij 
water 

- Examenopdracht 
‘Uitvoeren 
reddingshandelingen’ 

- Certificaat 3200701 (Optreden op en nabij water) en actuele werkervaring 
(niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder dan 10 jaar. Indien ouder 
dan 10 jaar, aanvullen met recente trainingservaring. 

4200209 Leiding geven aan 
een sectie op en 
nabij water 

- Examenopdracht 
‘Uitvoeren 
reddingshandelingen’ 

- Certificaat 3200701 (Optreden op en nabij water) en actuele werkervaring 
(niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder dan 10 jaar. Indien ouder 
dan 10 jaar, aanvullen met recente trainingservaring, of 

- Certificaat 4200208 (Leiding geven aan een groep op en nabij water) en 
actuele werkervaring (niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder dan 
10 jaar. Indien ouder dan 10 jaar, aanvullen met recente trainingservaring 
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3200247 Optreden lid 
Verkenningseenheid 

- Examenopdracht 
“Tactisch en technisch 
verkennen” 

- Certificaat 4300070 (Op heimelijke wijze waarnemen door tactisch 
rechercheur) en actuele werkervaring (niet ouder dan drie jaar). 
Afgiftedatum niet ouder dan 10 jaar. Indien ouder dan 10 jaar, aanvullen 
met recente trainingservaring, of 

- Certificaat 4302827 (Op heimelijke wijze waarnemen door OT-B) en 
actuele werkervaring (niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder 
dan 10 jaar. Indien ouder dan 10 jaar, aanvullen met recente 
trainingservaring, of 

- Certificaat 4300069 (Heimelijk gadeslaan van personen of zaken) en 
actuele werkervaring (niet ouder dan drie jaar). Afgiftedatum niet ouder 
dan 10 jaar. Indien ouder dan 10 jaar, aanvullen met recente 
trainingservaring 
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