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Versiebeheer 

 

Versie Datum Auteur Wijziging 

1. 20-3-2017 Kees Nijdeken/ Ronald van 

Lammeren 

Initiële versie 

2. 27-3-2017 Kees Nijdeken/ Ronald van 

Lammeren 

Tekstuele aanpassingen 

3. 10-7-2017 Kees Nijdeken/ Ronald van 

Lammeren 

Aanpassing tekst standaard vrijstelling RGBP 

4. 12-12-2017 Kees Nijdeken/ Ronald van 

Lammeren 

Aanpassing tekst standaard vrijstelling Voorbereidingen onopvallend 

en veilig rijden tbv AOT (Diploma BSB)  

Algemeen: korte intesten zijn vervallen. 

5. 26-7-2018 Kees Nijdeken/ Ronald van 

Lammeren 

Aanpassing tekst vrijstelling Rijopleiding Initieel (ROI); aantekening OGS 

Voorbereidingen onopvallend en veilig rijden tbv AOT: schriftelijke 

aantoonbaarheid BROB 

Aanpassing tekst vrijstelling; RGBP Rijopleiding Persoonsbeveiliging/-

veiligheidsassistent 1 en 2 

6.    

7.    
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Overzicht instroomeisen en vrijstellingen Team Beroepsvaardigheden (cluster R&R) 

Algemeen 
 
De rijopleidingen zijn onderverdeeld in drie niveaus: 
 

 Basis niveau;  

 Voortgezet niveau; 

 Specialistisch niveau.  
 
 

Algemene instroomeisen: 

Tenzij anders vermeld zijn voor alle rijopleidingen de volgende instroomeisen van toepassing: 

 Diploma (Allround) politiemedewerker (Niveau 3 of 4) of 

 Diploma basispolitiezorg (POMB, HPO, politie A) of 

 Diploma mbo-4 in combinatie met certificaat BOA-Bijzonder Opsporingsambtenaar. 

en 

 in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs B, aangevuld met een geldig rijbewijs voor de categorie waarin men onderwijs ontvangt. 

 

Indien de deelnemer voor zijn taakuitvoering in het bezit is gesteld van geweldsmiddelen, dient hij/zij gecertificeerd zijn voor en in het bezit te zijn van de ter 

beschikking gestelde geweldsmiddelen. Tijdens de opleidingen worden deze geweldsmiddelen gedragen. 

 

 

Instroomeisen basisrijopleidingen (Rijopleiding Initieel en Opleiding Basis Motorsurveillant): 

 

Voor de basisrijopleidingen zijn de volgende instroomeisen van toepassing: 

 in het bezit van een in Nederland geldig en niet geschorste en/of ingevorderd rijbewijs A1 (OBMS) of  

 in het bezit van een in Nederland geldig en niet geschorste en/of ingevorderd rijbewijs B (ROI). 

Instroomeisen voortgezette –en specialistische autorijopleidingen: 

                                                      
1 rijbewijs categorie A volgens artikel 15 lid 1 onder d van het Reglement Rijbewijzen (zwaar), niet zijnde categorie A1 of A2. 
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Tenzij anders vermeld moet voor alle voortgezette –en specialistische autorijopleidingen minimaal één van de onderstaande rijopleidingen afgerond zijn: 

 

 de Rijopleiding Initieel of  

 de Basis Rijopleiding Auto (BROA) of 

 de Primaire Rijopleiding Auto (PRA) of 

 een andere minimaal gelijkwaardige rijopleiding met goed gevolg afgelegd bij de Politieacademie2. 

 

NB:  

1. Voor zij-instromers en relevante derden zijn de algemene instroomeisen met betrekking tot het bezit van een politiediploma niet van toepassing. 

2. Daar waar het organisatie gestuurde opleidingen betreft kan niet worden ingeschreven middels You Force Opleidingsmanager (YOM), maar dient 

men zich in te schrijven via de daarvoor verantwoordelijke organisatieonderdelen. Daar waar dit in dit document van toepassing is wordt dit per 

opleiding vermeld. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
2 Ter beoordeling van de Teamchef Beroepsvaardigheden 
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Instroomeisen basisrijopleidingen: 

 
 

 
Instroomeisen 
 
Opleidingen 
 
 
 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen  
zij-instromers 

Rijopleiding Initieel 
(ROI) 

- geen aanvullende eisen 
 
Let wel; in tegenstelling tot de algemene instroomeisen is het 
voor deze opleiding mogelijk om in te stromen op het niveau 
Politieniveau 2 ! 
 

- niet mogelijk 

Opleiding Basis 
Motorsurveillant 
(OBMS) 

- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A3 
 
Let wel; in tegenstelling tot de algemene instroomeisen is het 
voor deze opleiding mogelijk om in te stromen op het niveau 
Politieniveau 2 ! 
 

- niet mogelijk 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
3 rijbewijs categorie A volgens artikel 15 lid 1 onder d van het Reglement Rijbewijzen (zwaar), niet zijnde categorie A1 of A2. 
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Instroomeisen voortgezette rijopleidingen: 

 
 

 
Instroomeisen 
 
Opleidingen 
 
 
 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen  
zij-instromers 

Voorbereidingen 
onopvallend en veilig 
rijden tbv. AOT (OVR-
AOT) 
 
Organisatie gestuurd 

toegelaten tot de leergang AOT  
 
 

toegelaten tot de leergang AOT  
 

Rijopleiding  

Heimelijke Wijze 
Waarnemen door OT-B 
Rechercheur (HWW-
OTB) 

- geen aanvullende eisen  - niet mogelijk 
 
  

Rijopleiding 
Bijzondere 
manoeuvres (RBM) 
 
Organisatie gestuurd 

- Diploma leergang AOT en  
- certificaat Onopvallend en veilig rijden t.b.v. AOT 
  

- niet mogelijk 

RGBP 
 
Organisatie gestuurd 

- toegelaten tot de leergang Persoonsbeveiliging (PB) - toegelaten tot de leergang Persoonsbeveiliging (PB) 

Bijzonder 
Ondersteuningsteam 
(BOT) 

- niet mogelijk - werkzaam bij Dienst Vervoer en ondersteuning en 
- toegelaten tot de leergang Bijzonder Ondersteuningsteam en 
- in het bezit van een geldig Rijbewijs B  

Besturen van een 
VRT-voertuig 

- geen aanvullende eisen. 
 
Let wel; in tegenstelling tot de algemene instroomeisen is het 
voor deze opleiding mogelijk om in te stromen op het niveau 
Politieniveau 2 ! 
 

- niet mogelijk 
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ME chauffeur 
 
Organisatie gestuurd 

- certificaat Optreden als ME-lid  
 
 

- certificaat BE KMar of de voorloper daarvan; ME KMar  
 
 

AE chauffeur 
 
Organisatie gestuurd 

- certificaat Lid Aanhoudingseenheid    - niet mogelijk 

Waterwerper 
 
Organisatie gestuurd 

- certificaat Optreden als ME-lid en 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs C. 

- certificaat BE KMar of de voorloper daarvan; ME KMar en 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs C. 

Surveilleren met een 
Motor (SMM) 
 

- in het bezit van een certificaat Basis motorsurveillant  
  (OBMS) 
 
 en 
 
- in bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A4 
 

- niet mogelijk 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

                                                      
4 rijbewijs categorie A volgens artikel 15 lid 1 onder d van het Reglement Rijbewijzen (zwaar), niet zijnde categorie A1 of A2. 
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Instroomeisen specialistische rijopleidingen: 

 
 

 
Instroomeisen 
 
Opleidingen 
 
 
 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen  
zij-instromers 

Onopvallend en veilig 
rijden tbv. AOT 
(OVR/AOT) 
 
Organisatie gestuurd 

- Diploma leergang AOT   
  
 

- niet mogelijk 

Onopvallend en veilig 
rijden t.b.v. 
observatieteams 
(OVR-OT) 
 
 
 
 
 
 
Organisatie gestuurd 

- toegelaten tot de leergang Heimelijk Gadeslaan. 
 
Voorafgaand aan deze opleiding dient een ‘lange intest’ met 
voldoende of matig resultaat afgelegd te worden bij de afdeling 
Werving en Selectie van de IDU. 

 - werkzaam bij: 

 de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) of  

 de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of 

 de Brigade Specialistische Beveiligingsopdrachten (BSB) 
of  

 de Fiscale Inlichtingen -en Opsporingsdienst (FIOD) 
 
en: 
 
- toegelaten tot de leergang Heimelijk Gadeslaan  

Surveilleren met een 
Auto (SMA);  
Opvallend en 
onopvallend 

- geen aanvullende eisen. - niet mogelijk 
 
  

Aanvullende 
Rijopleiding Auto 
(ARA) 
Opvallend en 
onopvallend 

-geen aanvullende eisen. - niet mogelijk 

Onopvallend en veilig 
motorrijden t.b.v. 
observatieteams 

- in het bezit van het certificaat Onopvallend en veilig rijden  
   t.b.v. observatieteams  
 

- werkzaam bij: 

 de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) of  

 de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) of 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4100154
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4100154
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(OVMO) 
 
 
 
 
 
 
Organisatie gestuurd 

en: 
 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A5 

 de Brigade Specialistische Beveiligingsopdrachten (BSB) 
of  

 de Fiscale Inlichtingen -en Opsporingsdienst (FIOD) 
 
en: 
 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A ‘zwaar’ 

Motoropleiding 
Aanhouding- en 
Ondersteuningsteam 
(AOT) 
Organisatie gestuurd 

- een certificaat van de opleiding Onopvallend en veilig rijden  
   t.b.v. arrestatieteams en  
- in het bezit van het geldig rijbewijs A6 

- een certificaat van de opleiding Onopvallend en veilig rijden  
   t.b.v. arrestatieteams en  
- in het bezit van het geldig rijbewijs A* 

Motoropleiding DB&B  
 
Organisatie gestuurd 

- in het bezit van het certificaat generalist beveiliging  
  persoonsbeveiliging en  
- in het bezit van een geldig rijbewijs A7 
 

- niet mogelijk 

Verkeerstechnisch 
begeleiden (VTB) 
motor 

- in het bezit van het certificaat Surveilleren met een motorfiets  
  (SMM) en  
- een positief afgeronde intest VTB en 
- in het bezit van een geldig rijbewijs A8 
 

- niet mogelijk 

Professioneel 
wielerronden 
begeleiden 

- in het bezit van het certificaat Surveilleren met een motorfiets  
  (SMM) en  
- een positief afgeronde VTB en 
- in het bezit van een geldig rijbewijs A9 
 

 

 
 
 
 
 
 

                                                      
5 rijbewijs categorie A volgens artikel 15 lid 1 onder d van het Reglement Rijbewijzen (zwaar), niet zijnde categorie A1 of A2 
6.idem 
7 idem 
8 idem 
9 idem 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4100154
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4100154
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4100154
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4100154
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Instroomeisen Opleidingen Politie Rijinstructeur: 
 

 
Instroomeisen 
 
Opleidingen 
 
 
 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen  
zij-instromers 

Politie Rijinstructeur 
categorie A 

- aangesteld als executief politieambtenaar en 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A 10en B en 
- een diploma Politierij-instructeur B  
 

- niet mogelijk 

Politie Rijinstructeur 
categorie B 

- aangesteld als executief politieambtenaar en 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs B 
 

- niet mogelijk 

Politie Rijinstructeur 
categorie C 

- aangesteld als executief politieambtenaar en 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs B en C en 
- een diploma Politierij-instructeur B en 
- een burgercertificaat Wet Rijonderricht Motorrijtuigen voor de  
  categorie C 
 

- niet mogelijk 

Politie Rijinstructeur 
categorie D 

- aangesteld als executief politieambtenaar en 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs B en D en 
- een diploma Politierij-instructeur B en 
- een burgercertificaat Wet Rijonderricht Motorrijtuigen voor de  
  categorie D 
 

- niet mogelijk 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 rijbewijs categorie A volgens artikel 15 lid 1 onder d van het Reglement Rijbewijzen (zwaar), niet zijnde categorie A1 of A2. 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101850&interessegebied=3&thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101850&interessegebied=3&thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101847&interessegebied=3&thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101847&interessegebied=3&thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101848&interessegebied=3&thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101848&interessegebied=3&thema=35
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Instroomeisen In-testen: 
 

 
Instroomeisen 
 
Opleidingen 
 
 
 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen  
zij-instromers 

Lange intest - geen aanvullende eisen 
 

- niet mogelijk 

Korte intest motor 
(t.b.v. de VTB) 

- in het bezit van het certificaat Surveilleren met een motorfiets  
  (SMM) en  
- in het bezit van een geldig rijbewijs A11 
 

- niet mogelijk 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      
11 rijbewijs categorie A volgens artikel 15 lid 1 onder d van het Reglement Rijbewijzen (zwaar), niet zijnde categorie A1 of A2. 
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Standaard vrijstellingen   

Basisrijopleidingen: 
 

 
Opleidingen: 
 

 
Vrijstelling op basis van  
 

Rijopleiding Initieel - certificaat Basis Rijopleiding Auto (BROA) of 
- in het bezit van een diploma VPV-b/KMAR  
 
en 
 
- aantoonbaar voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de Brancherichtlijn  
   Verkeer Politie 2014/KMAR, met de aantekening OGS. 

 
 

Voortgezette rijopleidingen 
 

 
Opleidingen: 
 

 
Vrijstelling op basis van  
 

Voorbereidingen onopvallend en veilig 
rijden tbv AOT 

- certificaat onopvallend en veilig rijden (OVR) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Specialistische Rijopleiding (SRO) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Surveilleren met een Auto (SMA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Aanvullende Rijopleiding Auto (ARA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat RGBP of RPB afgegeven door de Politieacademie of 
- schriftelijke aantoonbaarheid,  met goed gevolg afgelegd hebben, van de rijopleiding Basis Rijopleiding BSB  
  (BROB) 
 
en 
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 
 

Rijopleiding Heimelijk Wijze Waarnemen 
door OT-B rechercheur (HWW-OTB) 

 

Algehele vrijstelling op basis van: 
 
- certificaat onopvallend en veilig rijden (OVR) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Specialistische Rijopleiding (SRO) afgegeven door de Politieacademie of 
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- certificaat Surveilleren met een Auto (SMA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Aanvullende Rijopleiding Auto (ARA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat RGBP of RPB afgegeven door de Politieacademie. 
 
Gedeeltelijke vrijstelling op basis van: 
 
- Diploma ROBO (Interdrive)of een certificaat Heimelijk Waarnemen door tactische rechercheur (HWTR). 
 
  Hierbij moeten de deelnemers een aanvullende applicatie volgen voor de onderdelen: 

 Rijden op en rond Autosnelwegen; 

 De oefening “Beslissingsvaardigheid”; 

 Rijden bij duisternis (2 avonden, inclusief examen)  

RGBP Vrijstelling van examenopdracht 1 en 2, op basis van: 
- certificaat onopvallend en veilig rijden (OVR) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Specialistische Rijopleiding (SRO) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Surveilleren met een Auto (SMA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Aanvullende Rijopleiding Auto (ARA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Rijopleiding Persoonsbeveiliging/-veiligheidsassistent 1 en 2 
 
en 
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 
 
 
Vrijstelling voor de gehele RGBP, op basis van:  
- Technisch en veilig rijden BOT (in micros: examen module Technisch rijden tbv AOE) of 
- 9100691 Rijopleiding Bijzonder Ondersteunings Team 
 
en 
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 
 

Surveilleren met een Motor (SMM) 
 
 

- certificaat 30.0.22/3100126 Verkeerssurveillant Motor en 
   
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 
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Specialistische rijopleidingen: 
 

 
Opleidingen: 
 

 
Vrijstelling op basis van  
 

Onopvallend en veilig rijden t.b.v. AOT - Diploma Specialistische rijopleiding auto (SRO) afgegeven door de Politieacademie en  
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 
 

Onopvallend en veilig rijden t.b.v. 
observatieteams (OVR-OT) 
 

- Diploma Specialistische rijopleiding auto (SRO) afgegeven door de Politieacademie. 
 
en  
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 

Surveilleren met een Auto onopvallend  
(SMA onopvallend) 
  
 

Vrijstelling van examenopdracht 1, op basis van: 
- certificaat Aanvullende Rijopleiding Auto (ARA) of 
- certificaat Onopvallend Veilig Rijden en  
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 

Aanvullende Rijopleiding Auto onopvallend 
(ARA onopvallend) 

- certificaat Onopvallend Veilig Rijden en  
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 

Motor DB & B - Diploma ROBO (Interdrive) of 
- certificaat Motoropleiding Aanhouding- en Ondersteuningsteam of 
- certificaat Motoropleiding  OT of 
- certificaat Onopvallend en veilig motorrijden OT (OVM-OT) 
 
en 
 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie Verkeer. 

Verkeerstechnisch begeleiden (VTB) motor - certificaat Motoropleiding KLPD/LE - VTB/VIP – Wielerrondes, afgegeven op of na 01-01-2015 en 
  
- aan kunnen tonen als C categorie motorrijder de laatste 2 jaar minimaal 2 wielerrondes te hebben begeleid. 

Professioneel wielerronden begeleiden - certificaat Motoropleiding KLPD/LE - VTB/VIP – Wielerrondes, afgegeven op of na 01-01-2015  en 
 

- aan kunnen tonen als C-categorie motorrijder de laatste 2 jaar minimaal 2 wielerrondes begeleid te  

  hebben. 

 


