
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Onderwerp  Vrijstellingenbeleid hergebruik thesis en scripties binnen Hoger Onderwijs 

Beste collega’s, 
 
In februari 2017 heeft de examencommissie een besluit genomen over het vrijstellingenbeleid rond 
hergebruik van thesis en scripties binnen Hoger Onderwijs (met name Bachelor).  
De inhoud van het besluit van 28 februari 2017 (Corsanr. 17-0000986) was NEE (geen vrijstelling) 
TENZIJ. Aan team Hoger Onderwijs is vervolgens het verzoek gedaan om een invulling te geven 
aan de voorwaarden waaronder studenten een bestaande thesis of scriptie zouden kunnen herge-
bruiken. 
 
Team Hoger Onderwijs heeft recent een voorstel bij de examencommissie aangeleverd. In de noti-
tie was opgenomen hoe team Hoger Onderwijs invulling wenste te geven aan de “TENZIJ”. 
De examencommissie heeft geconcludeerd dat de voorgestelde werkwijze niet voldoet aan de ver-
eiste dat de thesis gebaseerd is op integratie van kennis en vaardigheden die in de opleiding aan 
de Politieacademie zijn verkregen.  
 
Uit de bespreking met team Hoger Onderwijs heeft de examencommissie moeten concluderen dat 
er géén alternatief voorstel door team Hoger Onderwijs aangeleverd zal worden. De behoefte aan 
duidelijkheid over de (on)mogelijkheid voor hergebruik van een bestaande thesis of scriptie uit een 
vooropleiding is echter onverminderd groot. 
 
Daarom heeft de examencommissie in haar overleg van 6 september 2017 als volgt besloten: 
 

• Hergebruik van een bestaande thesis, scriptie of ander eindewerkstuk vanuit een voorop-
leiding is binnen alle hogere (geaccrediteerde) opleidingen van de Politieacademie niet 
toegestaan. 

• Studenten dienen binnen alle hogere opleidingen van de Politieacademie een nieuwe 
scriptie / thesis te schrijven conform de vereisten die hiervoor in de studiegids en/of het 
examendocument van de betreffende opleiding zijn opgenomen. 

• De mogelijkheid om bestaande scripties te verdiepen komt hiermee te vervallen. Binnen 
alle opleidingen zal er een geheel nieuwe scriptie of thesis geschreven moeten worden. 

 
Omdat reeds in februari 2017 het beleid is afgekondigd dat vrijstellingen niet meer mogelijk waren, 
is er geen sprake van overgangsbeleid. Dit besluit geldt dan ook voor alle studenten die op dit mo-
ment een opleiding aan de Politieacademie volgen en waarvan het examenprogramma eist dat zij 
een scriptie, thesis of eindwerkstuk opleveren. 
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Managers van de Hogere Opleidingen: 
Bachelor in Policing / Bachelor Politiekunde 
MCPM (Master of Crisis and Public Order Management) 
MTL (Master Tactisch Leidinggeven) 
MCI (Master in Criminal Investigation) 
Master of Science in Policing / Master Politiekunde 
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Toelichting 
De problematiek richt zich op studenten die aan de Politieacademie een bachelor- of masteroplei-
ding komen volgen en al in het bezit zijn van een hbo- of wo-diploma, waarvoor zij al een scriptie of 
thesis hebben moeten schrijven. Soms zijn deze scripties al binnen de politieorganisatie geschre-
ven en vragen studenten om deze reden vrijstelling aan van de thesis, die zij voor hun opleiding 
binnen de Politieacademie moeten schrijven. 
 
Een scriptie is bij vele opleidingen - en zo ook in het hogere politieonderwijs - het integrale eind-
werkstuk van die opleidingen, waaruit blijkt dat de student de belangrijkste competenties van die 
bachelor- of masteropleiding heeft verworven. 
  
Zo is bij de bachelor van de Politieacademie de thesis het integrale eindwerkstuk. In het examen-
document staat: 
“De bachelorthesis is het afsluitende examen van de opleiding Politiekundige bachelor. 
Door middel van de examenopdrachten moet u aantonen dat u aan de eisen voldoet die aan het 
eind van een hbo-opleiding van een student verwacht worden. Er wordt voortgebouwd op de 
competenties die u tijdens de Oriëntatiefase, Functioneringsfase en Integratiefase verwor-
ven hebt.” 
 
In de Studiegids van de bachelor staat: 
“Met een bachelorthesis toon je aan dat je grotendeels zelfstandig een onderzoek kunt uitvoeren. 
Dat vraagt naast inhoudelijke kennis op het gebied van politie(werk) ook algemene hbo-com-
petenties, zoals onderzoeksvaardigheden toepassen. 
Voor je bachelorthesis kies je een thema waarmee je een halfjaar lang aan de slag gaat.  
Je profileert je daarmee als deskundige op het door jou gekozen thema. De bachelorthesis is de 
brug tussen student en beginnend beroepsbeoefenaar en biedt je de gelegenheid om te laten zien 
wat je allemaal geleerd hebt.” 
 
Deze beschrijvingen van de positie van de thesis in de opleiding politiekundige bachelor sluiten 
nauw aan bij de eisen, die de NVAO stelt bij het accrediteren van opleidingen in het hoger onder-
wijs. Deze aansluiting is nodig daar de hogere politieopleidingen zich momenteel voorbereiden op 
de komende heraccreditatie in 2017 en 2018. De NVAO heeft aangekondigd juist de kwaliteit van 
de eindwerkstukken een veel zwaarder gewicht te geven in de beoordeling van de kwaliteit van de 
opleiding dan voorheen. 
 
Dit betekent dat de examencommissie en de opleidingen komend jaar erg veel aandacht gaan be-
steden aan de kwaliteit van de eindwerkstukken door het niveau van de theses en hun beoordeling 
te bestuderen, maar ook door het examen- en afstudeerbeleid van de opleidingen aan te scherpen. 
De rol van de examencommissie, met als belangrijke taak toe te zien op de kwaliteit van de eind-
werkstukken en deze te borgen, ligt bij de visitaties ook onder de loep. 
  
Het past derhalve niet om bij de belangrijke positie van de theses / eindwerkstukken in het beoor-
delen van de kwaliteit van de opleidingen zonder meer vrijstellingen te verlenen aan diegenen, die 
voor een andere hogere opleiding al een scriptie hebben geschreven, ook als dit een verwante op-
leiding is en het eindwerkstuk een politieel vraagstuk betreft.  
 
Een afstudeerwerkstuk/thesis bouwt voort op hetgeen in de opleiding is geleerd en is gebaseerd op 
politiewerk. Daarnaast toont het aan dat de student ook algemene bachelor- of mastercompeten-
ties, zoals onderzoeksvaardigheden, kan toepassen. Hoe goed een scriptie van een vooropleiding 
ook is, deze voldoet niet aan de eerste eis, dat de scriptie voortbouwt op de competenties die tij-
dens de Oriëntatiefase, Functioneringsfase en Integratiefase van de opleiding zijn verworven, noch 
qua tijd, noch qua inhoud.  
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Om tot een gedragen beleid te komen heeft de examencommissie geïnventariseerd wat het beleid 
bij de verschillende hogere politieopleidingen van de Politieacademie is. Bij de ReKU, MTL noch de 
MCPM worden vrijstellingen verleend voor zoiets cruciaals als een eindwerkstuk, waarin een stu-
dent integraal moet aantonen welke competenties hij op de academie heeft geleerd. Ook bij de po-
litiekundige master is dit niet het geval.  
 
Om eenduidigheid in beleid te krijgen binnen de hogere opleidingen van de Politieacademie, heeft 
de examencommissie daarom nu besloten dit gangbare beleid ook voor de bachelor opleiding van 
toepassing te verklaren zodat het binnen geen enkele hogere opleiding van de Politieacademie 
meer mogelijk is om een oude thesis te hergebruiken voor het eindwerkstuk voor een opleiding aan 
de Politieacademie. 
 
Dit besluit vervangt het besluit van 28 februari 2017 (Corsanr. 17-0000986) en geldt per 
12 september 2017. 
 
 
Met vriendelijke groet, 

 
Drs. J. van Zielst 
Voorzitter examenkamer Hoger Onderwijs 

 


