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Wil jij een stap maken in je 
loopbaan en heb je daarvoor 
niet het juiste diploma maar wel 
de gevraagde werkervaring? 
Vraag je je af hoe je toch een 
stap kunt zetten? Mogelijk is 
een traject Ervaringscertificaat 
bij de Politieacademie geschikt 
om jouw doel te bereiken.  
 
Bewijs van competenties  
Een Ervaringscertificaat geeft 
erkenning voor je verworven 
competenties.  
 
Het Ervaringscertificaat wordt vaak 
gebruikt bij sollicitatie naar een nieuwe 
baan, om te voldoen aan een eis in 
een vacaturetekst. Bijvoorbeeld om 
een gevraagd werk- en denkniveau 
aan te tonen. 
Je kunt het ook gebruiken als nul-
meting om zicht te krijgen op wat je al 
kan. 
 
In het traject Ervaringscertificaat wordt 
jouw werkervaring vergeleken met een 
standaard (ook wel meetlat genoemd). 
Deze is gebaseerd op een functie uit 
het LFNP of op de opleiding Allround 
Politiemedewerker 2.0 Doorstroom 3 
naar 4. 
 
Het traject levert een rapportage op, 
het Ervaringscertificaat, dat laat zien 
welke competenties je bezit en welke 
activiteiten je hebt aangetoond op 
basis van jouw werkervaring.  
 

Erkend aanbieder 
De Politieacademie is erkend 
aanbieder voor trajecten 
Ervaringscertificaat. Dat betekent dat 
wij voldoen aan de Kwaliteitscode 3.0 
van het Nationaal Kenniscentrum 
EVC. 
 
Standaarden 
De Politieacademie is erkend voor een 
aantal politie specifieke standaarden. 
Kijk op 
www.politieacademie.nl/ervaringscertificaat 
voor een overzicht van de beschikbare 
standaarden.  
 
Een standaard oftewel meetlat moet 
passen bij jouw werkervaring en moet 
helpen om een loopbaanstap te kunnen 
zetten.   
 
Op dit moment kun je je niet aanmelden 
voor de standaard Allround 
Politiemedewerker 2.0 Doorstroom 3 
naar 4.  
 
Inspanning 
De inspanning voor jou als deelnemer 
ligt vooral in de portfoliofase. Je moet 
voorbeelden verzamelen, uitschrijven 
volgens de STARR-methode en 
bewijzen toevoegen die aantonen wat 
je hebt gedaan en hoe je dat hebt 
gedaan.  
 
In het Criterium Gerichte Interview 
word je door twee assessoren 
bevraagd op de inhoud van jouw 
portfolio.  

Het hangt veelal af van je motivatie als 
deelnemer, hoeveel tijd het kost om 
een portfolio te vullen. Gemiddeld kost 
het 80 uur.  
 
Aanmelden 
Wil je een afspraak maken voor een 
intake? Stuur dan het ingevulde 
aanmeldformulier en jouw cv naar 
ervaringscertificaat@politieacademie.nl 
  
Het aanmeldformulier kun je vinden op 
www.politieacademie.nl/ervaringscertificaat  
 
 
 

 
 
 

 
Op de achterzijde van deze factsheet vind je de 
schematische weergave van het traject. 
 
 
 

http://www.politieacademie.nl/ervaringscertificaat
mailto:ervaringscertificaat@politieacademie.nl
http://www.politieacademie.nl/ervaringscertificaat


 

 

Traject Ervaringscertificaat 
 
Een traject bestaat uit een aantal stappen, hieronder in een schema weergegeven. 
 

voorlichting volgende stap? Intake
(screening)

starten?

Portfolio 
samenstellen

Beoordeling
(portfolio en cgi)

Ervaringscertificaat

einde

nee
einde

einde

nee

ja

ja
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