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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 het team Beroepsvaardigheden, cluster Docentopleidingen en Professionalisering. Dit is gedaan door de opleidingen te clusteren en 
de eisen uit te splitsen voor executieven en zij-instromers. Het Vakspecialistisch Politieonderwijs 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 in het OER3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Het team Beroepsvaardigheden, cluster Docentopleidingen en Professionalisering stelt het RIC op onder voorbehoud van eventuele wijzigingen of onjuistheden. Daarnaast heeft de 
examencommissie altijd 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. 
3 Voor het EVC-reglement van de Politieacademie, zie bijlage C van de OER



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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 Een kernopgavenummer dat begint met 2 of 3 geeft aan dat deze kernopgave toegankelijk is vanaf respectievelijk niveau 2 en niveau 3 
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Deel I-B: Specifieke instroomeisen 
Vakgroep Onderwijs Gevaarbeheersing 

 

Kwalificatie Instroomeisen politiefunctionarissen Instroomeisen zij-instromers 

4201736 Docent Gevaarbeheersing  (A) • Politiediploma op mbo niveau 4 en een geldige RTGP-
certificering, of; 

• Politiediploma op mbo niveau 3 en aantoonbaar 
kunnen maken dat hij/zij mbo 4 werk- en denkniveau 
bezit (bijvoorbeeld door relevante werkervaring waarbij 
mbo 4 werk- en denkniveau vereist is) en een geldige 
RTGP-certificering. 

• Onderwijsgerelateerd diploma op 
minimaal MBO-4 niveau (zoals CIOS, 
ALO, HBO-docentenopleiding, opleiding 
tot opleidings- of onderwijskundige) en 
geldige RTGP-certificering (schieten, AZV 
en geweldsbeheersing)  

 
 

9201155.002 Docent HK MP5 - Certificaat Basis leeractiviteiten begeleiden of 
- Certificaat Verzorgen van lessen vuurwapeninstructie 

of 
- Certificaat Vuurwapen Instructie Specialist (VIS) of 
- Certificaat IBT module A vuurwapendocentenopleiding/ 

VDO  of 
- Certificaat Docent Gevaarbeheersing (A) 

Niet mogelijk 

9201072.002 Docent Traangas - Certificaat Basis leeractiviteiten begeleiden of 
- Certificaat Verzorgen van lessen vuurwapeninstructie 

of 
- Certificaat Vuurwapen Instructie Specialist (VIS) of 
- Certificaat IBT module A vuurwapendocentenopleiding 

VDO/ of 
- Certificaat Docent Gevaarbeheersing (A) 

Niet mogelijk 

4200283 Toetser schietvaardigheid vuurwapen – 
doelgroep ME  
 

minimaal 2 jaar aantoonbare, relevante werkervaring en 
- certificaat 9201072 Docent traangas én certificaat 

9201155 Docent HK MP5; of  
- certificaat IBT module C vuurwapendocenten-opleiding 

én certificaat 9201072 Docent traangas; of 
- certificaat 42.2.04 verzorgen van lessen 

vuurwapeninstructie én certificaat 9201072 Docent 
traangas. 

Niet mogelijk 
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Deel II: Standaard vrijstellingen 
 

Kwalificatie Standaardvrijstellingen Op basis van 
4201736 Docent 

Gevaarbeheersing   
Examenopdracht  ‘Instructeur 
AZV’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Examenopdracht ‘Instructeur 
SVP’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Opleiding IBT instructeur (039828) KMAR*  
• Instructeur Fysieke Training en Sport van Defensie; Korps Mariniers* 
• Praktische- en Schietinstructie (PSI) van Defensie; Koninklijke Marine*  
• Onderofficiersopleiding Koninklijke Landmacht (inclusief Sergeant 1 opleiding; 

Echo cursus) van Defensie; Koninklijke Militaire School (KMS)*  
• Onderofficiersopleiding Korps Mariniers, Voortgezette Vakopleiding (VVO) van 

Defensie; Korps Mariniers* 
 
* Actuele werkervaring niet ouder dan 3 jaar 
 

• Opleiding IBT instructeur (039828) van Defensie; KMAR* 
• Vuurwapen Docenten Opleiding (VDO) van de Politie* 
• Vuurwapen Docenten Opleiding (VDO) van Defensie* 
• Vuurwapen Instructeur (VWI) van de Politie* 
• Vuurwapen Instructeur Speciale Eenheden (VIS) van de Politie* 
• Hoofd Schietinstructeur (HSI) van Defensie; Landmacht* 
• Praktische- en Schietinstructie (PSI) van Defensie; Koninklijke Marine*  
• Gevechtsschietinstructie (GSI) van Defensie; Koninklijke Marine* 
• Personal Weapons Instructor (PWI) van Defensie; Korps Mariniers* 
• Schietinstructeur KCT van Defensie; Korps Commando Troepen* 

 
* Actuele werkervaring niet ouder dan 3 jaar 
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Examenopdracht ‘Kennistoets 
juridisch’ 
 
 
Examenopdracht ‘Toetser AZV’ 
 
 
 
 
 
 
Examenopdracht ‘Toetser SVP’ 
 
 
 
Indien een student één of 
meerdere examenopdracht(en) 
in één van de drie 
onderwijsvormen heeft 
afgerond dient hij deze niet 
opnieuw af te ronden als hij 
instroomt in een ander 
onderwijsaanbod. 

 
 

• Geldige HovJ-certificering  
• Opleiding IBT instructeur (039828) van Defensie; KMAR 

 
 
Geldige certificering als toetser AZV op een specialistische doelgroep* binnen de Politie óf 
de examenopdracht Toetser AZV in een andere module behaald 
 
* Examen toetser DKDB 4203719, Examen toetser DLOS/TSO/PLT/OT 4203720,  Examen 
toetser AZV doelgroep AOT 4200479,  Examen Toetser RTGB B002098 
 
 
Geldige certificering als toetser SVP als toetser op een specialistische doelgroep* binnen 
de Politie óf de examenopdracht Toetser SVP in een andere module behaald. 
 
* Examen toetser DKDB 4203719, Examen toetser DLOS/TSO/PLT/OT 4203720, Examen 
toetser Schietvaardigheid Vuurwapen AOT B002084 
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