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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 t.b.v.  AOT: 
schriftelijke aantoonbaarheid BROB 
Aanpassing tekst vrijstelling; RGBP Rijopleiding Persoonsbeveiliging/- 
veiligheidsassistent 1 en 2 

6. 17-9-2018 Cor de Kleine Aanpassing door toevoeging Rijopleiding Onderhandelaar Politie 

7. 5-11-2018 Kees Nijdeken/ Ronald van 
Lammeren/ Cor de Kleine 

Aanpassing door toevoeging instroomeisen voor het OG-team Eisen 
voor vrijstelling lange intest, Rijopleiding voor het  OG-team. 

8. 14-1-2019 Kees Nijdeken/ Cor de Kleine Nieuwe tekst opleiding Snel interventie Voertuig  (SIV) 

9. 30-07-2019 Ronald van Lammeren Aanpassing lange intest (vrijstelling) 
Certificaat HWTR of HWW OT-B afgegeven door de  Politieacademie. 



2 Ter beoordeling van de Teamchef Beroepsvaardigheden 

3 

 

10 14-01-2020 Cor de Kleine Aanvulling standaard vrijstelling voorbereiding OVR/AOE uitgebreid 
met certificaat BOT. Standaardvrijstelling RGBP alleen voor 
examenopdracht 1 m.u.v. persoonsbeveiliger en assistent (1 en 2). 

11 28-1-2021 Kees Nijdeken Aanvulling rijopleidingen Specialistische Rijopleiding Infra/ Snel 
Interventie Voertuig / Videoregistratie Onopvallende Surveillance. 
Verwijderen Rijopleiding Surveilleren met een auto (onopvallend) 
Verwijderd; gedeeltelijke Vrijstelling Rijopleiding voor het OG team op 
basis van Diploma ROBO (Interdrive)of een certificaat Heimelijk 
Waarnemen door tactische rechercheur (HWTR). 
 
 

12 17-8-2021 Kees Nijdeken/Cor de Kleine Aanvulling Rijopleiding Arrestantentaken 
Surveilleren met een Auto (SMA) gewijzigd in Specialistische Rijpleiding 
Auto (SRI) 
Surveilleren met een Motor (SMM) gewijzigd in Voortgezette 
Rijopleiding Motor (VRM) 
Pedagogisch Didactische Aantekening voor Vaardigheidsdocenten 
(PDA-V) 
 
 13 20-1-2022 Kees Nijdeken/Cor de Kleine Instroomeisen SIV/VROS aangepast: “de 4-weekse Rijopleiding Auto 
Landelijke Eenheid tot en met 2015”. 
Vrijstelling SIV verwijderd 
Vrijstelling SRI/VROS aangepast: “de 4-weekse Rijopleiding Auto 
Landelijke Eenheid tot en met 2015”. 
Vrijstelling didactische weken PDA-V aangepast 
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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 Rijopleidingen: 

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 te zijn voor en in het bezit te zijn van de 
ter beschikking gestelde geweldsmiddelen. Tijdens de opleidingen worden deze geweldsmiddelen gedragen. 

 
Instroomeisen voortgezette –en specialistische autorijopleidingen: 
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. 
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Basisrijopleidingen 

 
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 

ROI onopvallend - 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 

ROI 
Arrestantentaken 

- 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 



 

 
 
Voortgezette 

Rijopleidingen 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen 
zij-instromers 

Voorbereidingen 
onopvallend en veilig 
rijden t.b.v. AOT 
(OVR-AOT) 

 
  

- 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) 

 
  

- Diploma leergang AOT 
en 

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

- niet mogelijk 

RGBP 
 
  

- 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 

Rijopleiding 
Onderhandelaar 
Politie 

 
- geen aanvullende eisen 

 
- niet mogelijk 

 



 

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 

ME chauffeur 
 
  
 
 

- zie deelric CCB - zie deelric CCB 

AE chauffeur 
 
  

  - zie deelric CCB   - zie deelric CCB 

Waterwerper 
 
 

- 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. 

Voortgezette 
Rijopleiding Motor 
(VRM) 

- in het bezit van een certificaat Basis motorsurveillant (OBMS) 
en 

- in bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A4 

- niet mogelijk 
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Specialistische 

Rijopleidingen 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen 
zij-instromers 

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

 
 

- Diploma leergang AOT - niet mogelijk 

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

 
 
 
 
 
 

- 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 

Specialistische 
Rijopleiding Infra 
(SRI) 

- geen aanvullende eisen - niet mogelijk 

Snel Interventie 
Voertuig (SIV) 

- in het bezit van het certificaat 1Surveilleren met een Auto (SMA)/  
  SRI/ ARA  of 
- de 4-weekse Rijopleiding Auto Landelijke Eenheid tot en met 

2015 en 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid    
    zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

- niet mogelijk 

VROS 
 

- in het bezit van het certificaat 2Surveilleren met een Auto (SMA)/  
  SRI/ ARA  of 
- de 4-weekse Rijopleiding Auto Landelijke Eenheid tot en met 

2015 en 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid    
    zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

- niet mogelijk 

                                                
1 Certificaat afgegeven door de Politieacademie 
 
2 certificaat door de Politieacademie 
 



 

Onopvallend en veilig 
motorrijden t.b.v. 
observatieteams 
(OVMO) 

 
 
 
 
 

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

- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A5 

- 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: 

 
- in het bezit van een in Nederland geldig rijbewijs A ‘zwaar’ 

Motoropleiding 
Aanhouding- en 
Ondersteuningsteam 
(AOT) 
 

- 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 
 
 

- 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 Verkeerssurveillant motor 
(VSM) / 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 Verkeerssurveillant motor 
(VSM), Surveilleren met een motorfiets (SMM) en 
 

- een positief afgeronde VTB en 
 

- in het bezit van een geldig rijbewijs A9 

- niet mogelijk 

 
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
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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Opleidingen Politie 

Rijinstructeur 

 
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 

 
Intesten 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen zij-
instromers 

Lange intest OVR - geen aanvullende eisen - niet mogelijk 

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

 - in het bezit van het certificaat  Verkeerssurveillant motor (VSM)  
  / Surveilleren met een motorfiets (SMM) en 
 

 - in het bezit van een geldig rijbewijs A11 

- niet mogelijk 

https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101850&amp;interessegebied=3&amp;thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101850&amp;interessegebied=3&amp;thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101847&amp;interessegebied=3&amp;thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101847&amp;interessegebied=3&amp;thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101848&amp;interessegebied=3&amp;thema=35
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/onderwijsaanbod/Pages/opleiding.aspx?code=4101848&amp;interessegebied=3&amp;thema=35
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Politiebiker 

 
Instroomeisen politiefunctionarissen 

 
Instroomeisen 
zij-instromers 

 Politiebiker -  aangesteld als executief politieambtenaar   - niet mogelijk 

 
 
 

Instroomeisen 

opleiding PDA-V 

 
Instroomeisen   

 
Instroomeisen 
zij-instromers 

Pedagogisch 
Didactische 
Aantekening voor 
Vaardigheids-
docenten 
 

- Werkzaam als docent binnen het vaardigheidsdomein, binnen 
de Politieacademie en/of 
 

- Werkzaam als docent binnen het vaardigheidsdomein, binnen 
de eenheden van de Nationale Politie en 
 

- Politiemedewerkers met de functie Docent A of Operationeel 
begeleider A volgens het Landelijk Functiegebouw 
Nederlandse Politie die in het bezit zijn van een politiediploma 
op mbo niveau 4, of;  
 

- Politiemedewerkers met de functie Docent A of Operationeel 
begeleider A volgens het Landelijk Functiegebouw 
Nederlandse Politie die in het bezit zijn van een politiediploma 
op mbo niveau 3 en  
 

- aan kunnen tonen dat zij mbo 4 werk- en denkniveau bezitten 
(bijvoorbeeld door relevante werkervaring waarbij mbo 4 werk- 
en denkniveau vereist is). 

- Werkzaam als gastdocent binnen het vaardigheidsdomein van de 
Nationale Politie en: 

 
- in bezit is van een (politie- of onderwijs gerelateerd) diploma op  

mbo-4 niveau of  
 

- in bezit is van een (politie- of onderwijs gerelateerd) diploma op  
mbo-3 niveau en  
 

- daarbij kunnen aantonen dat hij functioneert op mbo-4 werk- en 
denkniveau  
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Standaard vrijstellingen 
 

Indien de vooropleiding (rijopleiding,) valt binnen de termijn van drie jaar, voorafgaand aan het verzoek om vrijstelling, dan wordt daarmee voldaan aan de 
eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de Brancherichtlijn Politie. 

 
Indien de vooropleiding (rijopleiding voor bestuurders van de politievoertuigen in gebruik bij specialistische eenheden en bestuurders van het snelle 
interventievoertuig (SIV), valt binnen de termijn van twee jaar wordt daarmee voldaan aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de 
brancherichtlijn Politie. 
 
 
Basis rijopleidingen: 

 
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 
Politie/KMAR, met de aantekening OGS. 

 
 
Voortgezette rijopleidingen: 

 
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/BOT 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 
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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 
- 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) en 

 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

RGBP Vrijstelling van examenopdracht 1 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. 
 
Vrijstelling voor de gehele RGBP, op basis van: 
- Technisch en veilig rijden BOT (in micro’s: examen module Technisch rijden t.b.v. AOE) of 
- 9100691 Rijopleiding Bijzonder Ondersteunings Team en 

 
voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 
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Rijopleiding Onderhandelaar Politie - 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. 

Rijopleiding voor het OG team 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 
- certificaat Surveilleren met een Auto (SMA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat Aanvullende Rijopleiding Auto (ARA) afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat RGBP, BOT of RPB afgegeven door de Politieacademie en 

 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

Voortgezette Rijopleiding Motor (VRM) 
week 1 en week 2 (algemene 
rijvaardigheid) 

- certificaat 30.0.22/3100126 Verkeerssurveillant Motor 
- certificaat Surveilleren met een motor (SMM) en 

 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

 

 
 
Specialistische 
rijopleidingen: 

 
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. 

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. 
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Lange intest - 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, BOT of RPB afgegeven door de Politieacademie of 
- certificaat HWTR of HWW-OT-B 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. 
 
 
 

SRI3  - certificaat Basis en voorgezette opleiding Verkeer Auto (opvallend) 
 - certificaat Surveilleren met een Auto (SMA) of 
 - T6 opleiding tot en met 2015 (LE) en 
 
 - voldaan aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

 
VROS  - Certificaat SMA (onopvallend)  en 

 
- voldoen aan de eisen met betrekking tot de getraindheid zoals gesteld in de brancherichtlijn Politie. 

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. 

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. 

                                                
3 De rijopleidingen OVR OT/- AOT leveren geen vrijstelling op voor deze opleiding, omdat het hier om een rijopleiding gaat in een opvallend politievoertuig. 
In overleg is het wel mogelijk een hiervoor naar een maatwerk oplossing te kijken. 
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Overige opleidingen: 

 
Vrijstelling op basis van 

Politiebiker - 4-daagse opleiding tot Biker Amsterdam Amstelland  

 
 

 
Overige opleidingen: 

 
Vrijstelling op basis van 

Opleiding Pedagogisch Didactische 
Aantekening- Vaardigheidsdocenten 
(PDA-V). 

• Vrijstelling voor week 3 t/m 8 van de PDA-V 1 op 1 onderwijs op basis van het afronden van de opleiding  
   Politierijinstructeur categorie B of 
• Vrijstelling voor week 2 t/m 8 van de PDA-V 1 op 1 onderwijs op basis van het afronden van de opleiding  
   Politierijinstructeur categorie B (PDA-V fase 1). 
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Bijlage 1: Erkenning verworven competenties (2019). 
Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling 
EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Competenties zijn een verzameling van talenten, kennis en vaardigheden. In een EVC- 
procedure beoordeelt een expert op het betreffende (vak)gebied jouw competenties. 
 
Traject Onderwijs EVC: toelating en vrijstelling 
Bij de EVC trajecten toelating en vrijstelling is er sprake van een opleidingsvraag. Voor alle opleidingen van de Politieacademie zijn instroomeisen 
vastgesteld. Ben je niet in het bezit van het gevraagde diploma of voldoe je niet aan een andere voorwaarde? Start dan een EVC procedure. Kijk 
voor het geldende EVC-reglement in de bijlage van het Studentenstatuut. 
 
Doelgroep 
1. Je wilt starten met een opleiding bij de Politieacademie, maar bent niet in het bezit van de vereiste diploma’s. Het traject toelating beoordeelt je 

competenties en bepaalt of je wordt toegelaten op basis van je competenties. 
2. Je bent ingeschreven voor onderwijs bij de Politieacademie en van mening dat je een deel van het onderwijs al beheerst. Het traject vrijstelling 

beoordeelt je competenties en bepaalt of je vrijgesteld wordt voor een deel van het onderwijs en het afleggen van één of meerdere examens. 
 
Hoe zien de trajecten eruit? 
Bij je aanvraag stel je een portfolio samen met daarin je CV, kopieën van diploma’s en/of certificaten en werkervaringsbeschrijvingen. 
 
Bij het EVC traject voor toelating toon je volgens de STARR-methodiek aan te beschikken over de gevraagde competenties en/of het gevraagde 
werk- en denkniveau. In het document DeelRic vind je informatie over instroomeisen en eventueel aanvullende competenties. 
 
Bij het EVC traject voor vrijstelling toon je volgens de STARR-methodiek aan dat je beschikt over de competenties die worden gevraagd in het 
examen. Het is daarom belangrijk de tekst van het examen erbij te nemen om te zien welke competenties je moet aantonen. Je kunt alleen een EVC 
procedure voor vrijstelling starten als je het onderwijs voor het examen nog niet hebt gevolgd. 
 
Hoe vraag ik de EVC procedure aan? 

• Login in Osiris Student met je E-campus account via https://www.politieacademie.nl/studenten. 
• Klik op het tabje "Zaken" en klik vervolgens op de knop "Mijn zaken". Op deze pagina is ook de voortgang te volgen van je reeds ingediende 

zaken. 
• Klik op "Start een nieuwe zaak" om een nieuwe zaak te starten (een nieuwe EVC aanvraag te beginnen). 
• Onder het kopje "EVC aanvraag" klik op de knop "Start". 
• Vul de aanvraag volledig in en voeg de benodigde stukken toe. 
• Klik op de knop "Indienen" om de EVC aanvraag in te dienen. 

 
Na ontvangst wordt je aanvraag beoordeeld door twee beoordelaars EVC. Een criterium gericht interview maakt deel uit van de 
beoordelingsprocedure. 
 
Bron: Politieacademie (2019). Erkenning verworven competenties. Geraadpleegd op 14-1-2019, van 
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-vrijstelling.aspx 

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