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1. Geldt een verleende vrijstelling voor de hele module? 
Vrijstellingen worden verleend voor complete proeven van bekwaamheid of voor onderdelen 
daarvan, bijvoorbeeld examenopdracht(en). Na verlening van een vrijstelling worden de hierbij 
behorende credits toegekend. 

 
2. Kan een buitenlands politiediploma door een EVC-procedure worden gewaardeerd? 

Bij de bepaling van het instroomniveau wordt uitgegaan van het hoogst genoten reguliere 
onderwijs. Als dit een in het buitenland behaald diploma is, wordt deze op de gebruikelijke 
wijze gewaardeerd (IBG voor algemeen onderwijs, NUFFIC voor hoger en wetenschappelijk 
onderwijs of COLO voor technisch onderwijs). Je dient zelf de aanvraag bij de betreffende 
instantie in te dienen.  
 

3. Door wie wordt een EVC aanvraag verleend? 
Een vrijstelling wordt verleend door de betreffende Examencommissie 
Een bewijs voor toelating wordt verleend door het betreffende Sectorhoofd. 
 

4. Is het mogelijk om met veel ervaring op een bepaald specialistisch gebied en zonder 
enige opleidingsactiviteit volledige vrijstelling voor een leergang en daarmee het 
diploma te verkrijgen? 
Nee, dat is niet mogelijk. In het OER staat “om een diploma of certificaat te kunnen ontvangen 
mag de student hooguit 50% van de studiepunten van een opleiding behaald hebben met 
vrijstellingen”. Een andere voorwaarde is dat je als student bent ingeschreven op de 
betreffende opleiding. 

 
5. Is het mogelijk om bezwaar te maken tegen een uitspraak van de Examencommissie? 

Dit is mogelijk door binnen zes weken na dagtekening van het besluit schriftelijk en 
gemotiveerd beroep aan te tekenen bij het College van Bestuur t.a.v. secretaris Commissie 
van Beroep van de Politieacademie te Apeldoorn. 

 
6. Wordt met een EVC-procedure gemeten over welke competenties ik nu beschik en welk 

opleidingstraject voor mij het meest geschikt is? 
Het korps bepaalt welke opleiding of leergang in jouw loopbaan- of professionaliseringstraject 
past. 

 
7. Gelden de niveaudrempelcriteria ook voor functiegerichte applicaties? 

Ja. In principe geldt voor toegang tot delen van de vakspecialistische leergangen 
(functiegerichte applicaties en losse modules), deel uitmakend van het Samenhangend 
Stelsel, dat aan de niveaueisen moet worden voldaan. Een 1e module wordt door een 
inhoudsdeskundige van de betreffende school beoordeeld, een tweede module via een EVC- 
procedure. 

 
8. Kan ik hulp krijgen bij het aanvragen van een EVC-procedure? 

Stel je vragen bij de medewerkers van het Loket EVC via evcbureau@politieacademie.nl. 
Kijk voor de procedure voor aanvragen op www.politieacademie.nl/evc.  

 
9. Welke deskundigen zijn betrokken bij het Criterium Gericht Interview (CGI)? 

Daartoe opgeleide EVC beoordelaars nemen CGI’s af. 
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10. Mag ik zelf een EVC-procedure (b.v. vrijstellingen) aanvragen? 
Ja, een EVC-aanvraag kan alleen gedaan worden door de (aankomend) student. 

 
11. Hoe verkrijg ik een vrijstelling op grond van het erkennen van verworven 

competenties? 
Om een vrijstelling te krijgen voor het afleggen van examenopdracht(en) doorloop je de EVC- 
procedure. Kijk op www.politieacademie.nl/evc. 

 
12. Hoe lang is het bewijs van toelating (niveaudrempel) geldig? 

De geldigheidstermijn van het bewijs van toelating (niveaudrempel) is twee jaar na datum 
afgifte. 


