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Wijzigingen 
 
Deze versie is een volledige wijziging en vervanging van de versie van april 2017. 
Versie 2017 komt met ingang van 29 april 2019 te vervallen. 
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1 INLEIDING 
 
Voor u ligt het deeldocument van het RIC, bestemd voor de bacheloropleiding politiekunde. 
Het document Relevante Initiële Competentie (RIC), geeft informatie over de instroom tot het 
initiële bachelor onderwijs en over de standaard vrijstelling voor onderdelen van het initiële 
bachelor politieonderwijs.  
 
Dit document is bedoeld voor studenten en overige belanghebbenden van het bachelor-
onderwijs. Doel van het RIC is om inzicht te bieden in de instroom- en 
vrijstellingsmogelijkheden van de opleidingen, die worden verzorgd binnen Basis 
Politieonderwijs (BPO), team Hoger Onderwijs (HO).  
 
De teamchef HO is eigenaar van dit document en daarmee tevens belast met het onderhoud 
van het deel-RIC. Wijzigingen of onjuistheden dienen dan ook aan de teamchef HO 
doorgegeven te worden.  
 
Het eerste deel van dit document biedt een overzicht van de instroomeisen per categorie 
instromers. 
 
Het tweede deel van dit document geeft aan met welke competentie een student in 
aanmerking komt voor (standaard) vrijstelling van bepaalde onderdelen van de 
bacheloropleiding. 
 
Eventuele individuele vrijstellingen voor andere onderdelen van de opleiding, die niet in de 
bijlage genoemd worden, dienen de studenten zelf aan te vragen conform het geldende 
Studentenstatuut. Deze is op de website van de Politieacademie te vinden. 
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2 INSTROOM 
 
Bij de instroom tot de bachelor of policing geldt een minimale vooropleidingseis voor drie 
categorieën instromers:  

- Instromers met een havo of mbo niveau 4 diploma; 
- Doorstromers met een politiediploma allround politiemedewerker niveau 4; 
- Zij-instromers met een bachelor of master getuigschrift. 

 
De bachelor of policing betreft een geaccrediteerde Hbo-opleiding die in drie studieroutes 
wordt aangeboden, alle opleidend tot het getuigschrift Bachelor of Policing (240 
studiepunten): 
 

 
 
 

 
  

Studieroute Duaal Belasting Duur Minimaal vereiste vooropleiding 
Regulier Ja Voltijd 4 jaar Havo / Mbo4 
Doorstroom Ja Voltijd 3 jaar Politiediploma Allround 

politiemedewerker  
(niveau 4) 

Zij-instroom 
(compact en 
intensief) 

Ja 50 uur per week 2,5 jaar Bachelor getuigschrift 
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3 TOELATING 
 

3.1 REGULIERE STUDIEROUTE 

3.1.1 Algemeen 
Dit zijn studenten met minimaal een afgeronde havo- of mbo 4-opleiding (niet zijnde een 
politieopleiding).  
 

3.1.2 Vrijstellingen regulier (vanaf intake augustus 2016) 
Het is voor studenten mogelijk om vrijstelling voor de minor aan te vragen wanneer zij een 
afgeronde en geaccrediteerde HBO- of WO-opleiding hebben (bachelor of master). Een 
extra voorwaarde voor deze vrijstelling is dat deze afgeronde opleiding in een richting is die 
relevant is voor de Politiekundige Bachelor.  
Deze relevantie is ter beoordeling aan het EVC-bureau met advies vanuit het team Hoger 
Onderwijs. Studenten kunnen aanvragen tot vrijstelling indienen via Osiris Student. 
 
Voor de werkwijze voor het aanvragen van vrijstellingen via Osiris Student zie: 
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-
vrijstelling.aspx    
 

3.2 STUDIEROUTE DOORSTROOM  

3.2.1 Algemeen 
Dit zijn studenten met een afgeronde opleiding Allround politiemedewerker niveau 4 (of 
vergelijkbare voorganger). Deze studenten krijgen een voortraject van een half jaar gevolgd 
door een regulier programma van 2,5 jaar. De totale duur van de opleiding komt hiermee op 
3 jaar.  
 

3.2.2 Vrijstellingen doorstroom (vanaf intake augustus 2019) 
Op basis van de vooropleiding en opgedane werkervaring is het voor deze studenten 
mogelijk om voor Q1 t/m Q6 een aantal standaardvrijstellingen aan te vragen (zie bijlage). Dit 
betekent dat studenten voor deze kwartielen een aangepast programma krijgen van een half 
jaar om met goed gevolg de examens van Q1 t/m Q6 waar ze geen vrijstellingen voor krijgen 
af te kunnen ronden. Vanaf Q7 volgen zij het reguliere programma.  
 
Om in aanmerking te komen voor deze vrijstellingen, dient een student binnen twee weken 
na aanvang van het voortraject een aanvraag in voor standaard vrijstelling (conform 
bijlage) via Osiris Student. 
 
 
 
  

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-vrijstelling.aspx
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-vrijstelling.aspx


  

Deel-RIC Bachelor Politiekunde per 29-04-2019 5 
 

3.3 STUDIEROUTE ZIJ-INSTROOM 

3.3.1 Algemeen 
Dit zijn studenten met minimaal een afgeronde en geaccrediteerde Hbo bachelor opleiding. 
Op basis van deze vooropleidingseis is het voor deze groep mogelijk en toegestaan om een 
studieprogramma te volgen van 2,5 jaar met 80 studiepunten per jaar. 
 

3.3.2 Vrijstellingen zij-instroom (vanaf intake april 2019) 
Op basis van een afgeronde Hbo-opleiding + thesis krijgt de student vrijstelling voor de minor 
en onderzoeksvaardigheden. Dit zijn in totaal 40 studiepunten. 
Een kopie van het getuigschrift en de thesis dient aan het eind van de selectieprocedure bij 
IDU te worden ingeleverd. Daarnaast dient de student beide documenten mee te nemen op 
de eerste dag van de opleiding.  
In de eerste twee weken van de opleiding dient de student de vrijstelling voor de minor en 
onderzoeksvaardigheden aan te vragen via Osiris Student. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



  

Deel-RIC Bachelor Politiekunde per 29-04-2019 6 
 

 

BIJLAGE 
 
 
VRIJSTELLINGEN STUDIEROUTE DOORSTROOM 
 
Oriëntatiefase (B000030.001) 

• Proces-verbaal Overtreding 
• Geweldsbeheersing NVWD  
• AZ  
• Geweldsbeheersing VWD  
• Schiettoets  
• Coördineren handhavingsactie 
• Studentbegeleidingslijn 
• EHDP 1 Verleen levensreddende eerste hulp 
• EHDP 2 Verleen eerste hulp publiek Domein 
• EHDP 3 Verleen hulp hoog letsel risico 
• Eindgesprek Oriëntatiefase 

 
Functioneren in de Noodhulp (B000031.001) 

• Rijopleiding Initieel  
• Studentbegeleidingslijn Noodhulp 
• Werkend leren Noodhulp 

 
Functioneren in de Opsporing (B000032.001) 

• Demonstratie Professioneel Fit Totaal 
• Fysieke vaardigheidstest 2 
• Verdachte aanhouden in groepsverband 

 
 
VRIJSTELLINGEN STUDIEROUTE ZIJ-INSTROOM 
 
Minor 
 
Onderzoeksvaardigheiden 
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