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Beleidsbesluiten examencommissie Politieacademie 
 
 

Inleiding 
Een examencommissie heeft dankzij discretionaire bevoegdheden enige mate van beleidsvrijheid 
binnen de kaders van de toepasselijke wet- en regelgeving. Voor de invulling van deze discretionaire 
ruimte maakt de examencommissie Politieacademie bij voorkeur gebruik van beleidsbesluiten. Een 
beleidsbesluit is een uitleg (over de toepassing) van bepaalde wet- of regelgeving. Het beleidsbesluit 
zorgt er voor dat de besluiten van de examencommissie eenduidig en transparant tot stand komen.  
 
Bij het nemen van een besluit komt de waardering en weging om tot dat besluit te komen uitsluitend 
toe aan de examencommissie. De directie of de rechter kan bij een ingediend bezwaar op het 
genomen besluit niet overgaan tot volledige herwaardering. Zolang de examencommissie bij het 
nemen van het primaire besluit blijft binnen de grenzen van het recht, dient de directie, de 
beroepscommissie of de rechter terughoudend (marginaal) te toetsen (zie artikel Transparantie en 
rechtszekerheid in vakblad Examens – mei 2014 – Nr. 2, pag. 11-13, auteur: Ton Lamers).  
 
Beginselen van behoorlijk bestuur 
Op het handelen van de examencommissie zijn de beginselen van behoorlijk bestuur van toepassing. 
Sommige beginselen zijn opgenomen in de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar er zijn ook 
beginselen gebaseerd op jurisprudentie. Daarnaast hebben sommige beginselen betrekking op het 
proces van besluitvorming, de eisen waaraan een besluit moet voldoen en op de inhoud van het 
besluit.  
De volgende beginselen zijn van belang bij de totstandkoming van (beleids-)besluiten van de 
examencommissie: 
 

1. Gelijkheidsbeginsel: betrokkenen kunnen erop vertrouwen dat gelijke gevallen door de 
examencommissie gelijk worden behandeld. 

2. Vertrouwensbeginsel: betrokkenen mogen erop vertrouwen dat de informatie die de 
examencommissie verstrekt, evenals haar besluiten, correct en zorgvuldig zijn opgesteld 
conform de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. 

3. Rechtszekerheidsbeginsel: de besluiten van de examencommissie zijn voor alle betrokkenen 
duidelijk en herkenbaar. Dat wil zeggen dat de geldende regels- en richtlijnen juist zijn 
toegepast, met inachtneming van de beleidsbesluiten. De beleidsbesluiten zijn openbaar en 
daarmee toegankelijke voor alle betrokkenen binnen de Politieacademie. 

4. Motiveringsbeginsel: de besluiten van de examencommissie zijn gemotiveerd op een wijze die 
voor de betrokkenen logisch, begrijpelijk en navolgbaar is. 

5. Zorgvuldigheidsbeginsel: de examencommissie is zorgvuldig in de voorbereiding en 
besluitvorming; zij doet onderzoek naar de feiten en omstandigheden van het geval, volgt de 
geldende procedures en vormt zich een eigenstandig oordeel. 

6. Evenredigheidsbeginsel: de betrokkenen kunnen in een genomen besluit een evenwichtige 
belangenafweging herkennen tussen enerzijds de belangen van de Politieacademie en 
anderzijds de belangen van de student. 

 
 
 
In relatie tot de vorige uitgave zijn de volgende beleidsbesluiten komen te vervallen: 
 
Nr. 1 Verlenen van vrijstellingen (zie hiervoor de Regeling Vrijstelling en toelating) 
Nr. 2 Verlenen van een Al behaald voor examenopdracht(en) 
Nr. 3 Onregelmatigheid en te nemen maatregelen bij onregelmatigheid (zie hiervoor de Regeling 
Onregelmatigheden) 
Nr. 8 Richtlijn herziening cesuur en cijferberekening multiple choice examen na verwijderen 
vra(a)g(en) 
Nr. 9 Toepassing regels judicium cum laude  
Nr.10 Uitreiken van een diploma, certificaat, bewijs van deelname of verklaring 
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4. Onderwerp: honoreren overmacht bij absentie examen 
 
 Rechtsgrond:  art. 18 OER 2021 
    art. 3 regeling  Afmelden en absentie examen versie 21.1 

Rubriek: Algemeen  
Datum vaststelling besluit door EC: 3 juli 2015. 
Laatstelijk gewijzigd: 1 mei 2019 en 7 januari 2021. 

 Datum publicatie door EC: juli 2021 
 Wijze van publicatie: op website
 https://politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Paginas/Examencommissie.aspx. 

  
 

a. Een aanvraag Absentie examen wordt alleen in behandeling genomen op grond van een met 
redenen omkleed, tijdig ingediend, schriftelijk verzoek van de student aan de 
examencommissie. 

b. De student stuurt het formulier ‘absentie examen’ binnen 14 dagen vóór tot 2 dagen na de 
examendatum per email naar zijn leidinggevende, met (indien van toepassing) alle relevante 
bewijslast.  

c. Het verzoek van de student is volledig en voorzien van een beoordeling/advies door de 
leidinggevende in de eenheid. De leidinggevende stuurt de aanvraag per email naar de 
examencommissie.  

d. Van overmacht, en daarmee een geoorloofde absentie, is volgens de examencommissie 
sprake als het gaat om een niet-toerekenbare reden/situatie waardoor de student een examen 
op de geplande datum niet kan afleggen.  

e. Van geoorloofde absentie is sprake indien de student kan aantonen dat sprake was van 
overmacht. Bijvoorbeeld ziekte, overlijden/begrafenis van familielid (eerste- en tweedegraads), 
ernstige verkeersoverlast, calamiteiten door weer, enzovoorts.  

f. Doorgaans beslist de examencommissie op de aanvraag overeenkomstig het (gemotiveerde) 
advies van de leidinggevende. Als van dit advies wordt afgeweken wordt dit gemotiveerd in 
het besluit van de examencommissie.  
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5. Onderwerp: vrijstellingenbeleid omtrent hergebruik scriptie en thesis in HO 
 Rechtsgrond:  art. 16 OER 2021 
                               art. 2.6 reglement Vrijstelling en Toelating versie 21.1. 
 Rubriek: Specifiek  
 Datum vaststelling besluit door EC: januari 2016 
 Laatstelijk gewijzigd: februari 2017,  12 september 2017, 1 mei 2019, 7 januari  
  2021. 

 Datum publicatie door EC: juli 2021.  
 Wijze van publicatie: op website
 https://politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Paginas/Examencommissie.aspx. 

  
 

a. De examencommissie hanteert de beleidsregel dat voor het eindwerkstuk (scriptie, thesis, 
eindwerkstuk) van een geaccrediteerde opleiding binnen de Politieacademie geen aanvraag 
tot vrijstelling  kan worden gedaan op basis van een bestaand eindwerkstuk uit een 
vooropleiding, ook niet als dit een verwante opleiding en/of een politieel vraagstuk betreft. 
Hergebruik van een eerder geschreven scriptie of thesis is dus niet toegestaan binnen het 
geaccrediteerde onderwijs van de Politieacademie.  

b. Motivatie voor dit standpunt is in zijn algemeenheid: 
• het ontbreken van het specifieke profiel van de onderhavige opleiding; 
• het feit dat het afstudeerwerk niet voortbouwt op de competenties die tijdens de 

politieopleiding zijn verworven, noch qua tijd, noch qua inhoud; 
• het ontbreken van de vereiste integraliteit in het aantonen van de eindkwalificaties voor de 

opleiding. 
c. Het standpunt onder a. geldt onverkort voor alle studenten die een opleiding aan de 

Politieacademie volgen en waarvan het examenprogramma eist dat zij een scriptie, thesis of 
eindwerkstuk opleveren.  

d. Aanvragen voor hergebruik scriptie en thesis worden daarom niet-ontvankelijk verklaard. De 
student ontvangt hierover een bericht met verwijzing naar het vrijstellingenbeleid hergebruik 
thesis en scriptie, daterend van 12 september 2017. Student wordt er in het bericht van de 
examencommissie op gewezen dat voor het verkrijgen van een kwalificatiebewijs altijd een 
nieuw eindwerkstuk moet worden geproduceerd conform de vereisten in 
studiegids/examendocument. 
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6. Onderwerp: geldigheid certificaat bij onvoldoende examenresultaat bij eerdere 
voldoende 
Rechtsgrond:  art. 34.4 en 34.5 OER 2021  
                            art. 3 reglement Examencommissie versie 21.1 
Rubriek: Algemeen 
Datum vaststelling besluit door EC: 3 juli 2015,. 
Laatstelijk gewijzigd 16 november 2017, 1 mei 2019, 7 januari 2021. 
Datum publicatie door EC: juli 2021 
Wijze van publicatie: 
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Paginas/Examencommissie.aspx  
        

  
  

a. Bij een examenresultaat of certificaat met een beperkte geldigheidsduur, geldt steeds het laatst 
behaalde examenresultaat; ook als dit een onvoldoende is, terwijl het vorige examenresultaat 
voldoende was en de geldigheidsduur van het resultaat of certificaat nog niet is verstreken. Bij 
her-certificering HOvJ geldt dit vooralsnog niet; hier geldt de geldigheid van het certificaat tot 
de verloopdatum zoals op het certificaat is aangegeven. In de Regeling HOvJ is de geldigheid 
van het HOvJ-certificaat expliciet geregeld.  

b. Motivatie voor het standpunt onder a is dat het laatste examen de meest actuele weergave 
betreft van de bekwaamheid/competenties van de student. Bij een onvoldoende resultaat 
vervalt daarmee de voldoende en daarmee ook de geldigheid van het oude certificaat.  

c. Dit is bijvoorbeeld van toepassing als een examenresultaat pistool schieten geldig is tot 30 
juni 2017 en de examenkandidaat haalt op 30 mei 2017 voor pistoolschieten een onvoldoende 
herexamenresultaat. De geldigheid van de het oorspronkelijke voldoende resultaat (tot 30 juni 
2017) vervalt op 30 mei 2017 door het behalen van het onvoldoende examenresultaat. 

 
 

  

http://www.politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie
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7. Onderwerp: Examens uit politieonderwijs afleggen bij Politieacademie 
 Rechtsgrond:  art. 22.1, 22.4, 22.5 en 22.7 OER 2021 
    Art. 3 Reglement Examencommissie versie 21.1. 
 Rubriek: Algemeen 
 Datum vaststelling besluit door EC: 3 juli 2015. 
 Laatstelijk gewijzigd 1 mei 2019, 7 januari 2021. 

Datum publicatie door EC: juli 2021 
Wijze van publicatie: op website     
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Painas/examencommissie.aspx 

  
  

a. Er kan geen verzoek worden ingediend ter registratie van examenresultaten behaald buiten 
de Politieacademie, voor zover het examens betreft die binnen het te volgen onderwijs van de 
Politieacademie reeds worden aangeboden en die niet in opdracht van de Politieacademie zijn 
uitbesteed om extern door een andere (onderwijs)organisatie te worden afgenomen.  

b. De examencommissie stelt zich op dit standpunt omdat voor haar niet meer is vast te stellen 
of het examen onder dezelfde condities en kwaliteitsnormen als bij de Politieacademie is 
afgenomen, noch of de examinatoren aan de kwaliteitseisen voldoen.  

c. Aanvragen hiertoe worden niet-ontvankelijk verklaard. De student ontvangt hierover bericht 
met verwijzing naar dit beleidsbesluit. 

  

http://www.politieacademie.nl/
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11.  Onderwerp: Ongeldig verklaren n.a.v. beroep geldt voor alle vergelijkbare gevallen 
 Rechtsgrond:  art. 22.3 en 24.1 d. OER 2021 
 Rubriek:  Algemeen 
 Datum vaststelling besluit door EC: 1 mei  2019. 
 Laatstelijk gewijzigd 7 januari 2021. 
 Datum publicatie door EC:  juli 2021. 

Wijze van publicatie: op website 
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Paginas/examencommissie.aspx 

  
a. Als een student een beroepschrift indient waarin gebreken in de opleiding of bijv. een 

technische storing etc. tijdens een examen een rol hebben gespeeld bij het behalen van een 
onvoldoende examenresultaat, is dit voor de examencommissie een reden om te beoordelen 
of het examen of de examenafname kwaliteitsgebreken vertoont, waardoor de 
examencommissie niet kan instaan voor de kwaliteit van het examen. Op basis van het 
onderzoek kan het examenresultaat ongeldig verklaard worden en besluit de 
examencommissie het examenresultaat uit Osiris te verwijderen door middel van het formulier 
Ongeldig verklaren examenresultaat Student behoudt dan de betreffende examengelegenheid 
(er is geen sprake van een gemiste gelegenheid). 

b. Het verwijderen van het examenresultaat uit Osiris dient dan niet alleen te gelden voor de 
student die het beroepschrift heeft ingediend maar voor alle studenten die: 
1. een onvoldoende examenresultaat hebben behaald;  
2. zich onder dezelfde omstandigheden op het betreffende examen hebben moeten · 
voorbereiden.  

c. Ook de examinator kan naar aanleiding van een beroep in bijzondere situaties het 
geregistreerde examenresultaat verwijderen. De examinator gebruikt het formulier Herziening 
examenresultaat om het resultaat te verwijderen uit Osiris. In het kader van de heroverweging 
beroepschrift ontvangt de examencommissie een cc van het bericht van herziening aan de 
studenten en OSP.  

 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.politieacademie.nl/
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12.  Onderwerp: Opnemen van examens 
       Rechtsgrond:  art. 50 OER 2021 
 Rubriek; Algemeen 
 Datum vaststelling besluit door EC: 24 oktober 2016. 
 Laatstelijk gewijzigd 1 mei 2019,7 januari 2021. 
 Datum publicatie door EC: juli 2021. 
 Wijze van publicatie: op website   
 https://www.politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Paginas/examencommissie.aspx 
 

a. In de dit besluit wordt onder het ‘maken van een opname’ verstaan: het maken van beeld- of 
geluidopnamen van examens door de Politieacademie. 

b. Om te voorkomen dat er willekeurig of standaard een opname wordt gemaakt, wordt vooraf het 
doel vastgesteld. Een opname kan worden gebruikt voor de volgende doeleinden: 
• als preventiemiddel om een onregelmatigheid zoals bijv. examenfraude te voorkomen; 
• als hulpmiddel voor de examinator, ter vaststelling van het examenresultaat; 
• om de examinator en de student te ondersteunen bij de nabespreking van het examen; 
• bij een inzage van een examen. Bij de planning van het examen dient er rekening mee te 

worden gehouden dat dit extra tijd kost; 
• om door de examencommissie na te gaan of het examen is afgenomen volgens het 

examendocument of de OER; 
• om de kwaliteit van het examen of de examenafname te monitoren; 
• als bewijsmiddel voor de student, de examinator en/of de beroepscommissie bij een 

opgestarte beroepsprocedure; 
• voor onderwijsdoeleinden voor studenten en voor examinatoren zoals intervisies; 
• voor externe instanties zoals de inspectie of de NVAO. 

c. Als er een opname wordt gemaakt, wordt dit voor aanvang van het examen aan de student 
bekendgemaakt, met vermelding van het doel van de opname.  

d. De student heeft inspraak of er wel of geen opname wordt gemaakt. 
e. Als dit in het examendocument is vermeld of als de examencommissie heeft besloten dat er 

een opname wordt gemaakt, kan de examinator de opname niet tegenhouden. 
f. Als er een opname gemaakt wordt, moet deze van bruikbare kwaliteit zijn. Er kan ook worden 

besloten om uitsluitend een geluidopname te maken. De school, het team waar het onderwijs/ 
het examen deel van uit maakt zorgt voor het beschikbaar stellen van middelen en menskracht 
om de opname te maken. De opname wordt niet gemaakt door een student. 

g. Er wordt geen willekeur gehanteerd bij het besluit of er een opname worden gemaakt. Als van 
een bepaald examen een opname wordt gemaakt wordt van elk examen op die dag een 
opname gemaakt. Wel kan door de examencommissie besloten worden dat uitsluitend van 
herexamens een opname wordt gemaakt. 

h.  Het maken van een opname mag het examenproces niet in meer dan geringe mate verstoren. 
i.  Indien de opname plaatsvindt in het publiek domein wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er 

een (beeld)opname wordt gemaakt van andere betrokkenen dan de student en de examinator. 
j.  Een opname wordt op verzoek van de student, de examencommissie en/of de 

beroepscommissie aan verzoeker beschikbaar gesteld. Indien andere verzoekers om het 
beschikbaar stellen van een opname verzoeken, beslist de examencommissie hierover. 

k.  De Politieacademie gaat zorgvuldig om met een opname van een examen en zorgt er voor dat 
de opname niet beschikbaar is voor onbevoegden (art. 49.2 OER 2021). De opname wordt 
direct nadat deze is gemaakt, digitaal, aan de examencommissie aangeboden (bij grote 
bestanden B.V. met een usb-stick) en door de examencommissie digitaal opgeslagen in het 
archief van de examencommissie.  

l.  Nadat de periode om in beroep te gaan is verstreken wordt de opname door de 
examencommissie vernietigd. Voor bijzondere omstandigheden, zoals voor 
onderwijsdoeleinden en kwaliteitsdoeleinden, kan de opname langer wordt bewaard.  

 
 
 
 
 
 
 

http://www.politieacademie.nl/


Examencommissie Politieacademie   Pagina 8 van 8 
Beleidsbesluiten versie 18-10-2021 

13.  Onderwerp: Aanpassing examenopdracht PO21 
       Rechtsgrond:  art. 15 OER 2021 
        En Regeling studeren met een functiebeperking 21.1 
 
 
 Rubriek; Algemeen 
 Datum vaststelling besluit door EC: 28 september 2021 
 Laatstelijk gewijzigd: nvt 
 Datum publicatie door EC: oktober  2021. 
 Wijze van publicatie: op website   
 https://www.politieacademie.nl/onderwijs/examencommissie/Paginas/examencommissie.aspx 
 
 

a. De Regeling studeten met een functiebeperking heeft ten doel om studenten met een 
functiebeperking bij schriftelijke examens meer faciliteiten te bieden. 

b. In het Politie Onderwijs (PO) 21 worden drie examens Q3, Q5 en Q8 afgenomen bestaande 
uit het aanleveren van een portfolio en het voeren van een gesprek n.a.v. de inhoud van het 
portfolio. 

c. De samenstelling en inhoud van het portfolio wordt bepaald door de student, daarin kan hij 
ondersteund worden door de loopbaanbegeleider, studieadviseur of anderen.  

d. In het onderwijsproces – en dus bij het ‘vullen’ van het portfolio – kan nog steeds rekening 
worden gehouden met de specifieke ondersteuningsbehoeften van de student.  

e. Het onderwijs kan daar zelf afspraken over vastleggen en deze keuzes verantwoorden. De 
examencommissie beslist niet over oefenmomenten of over oefentoetsen maar doet 
uitsluitend uitspraken over aanpassing van examens.  

f. Aanpassing van de examens van PO21 is niet aan de orde omdat het gesprekken betreffen 
en géén schriftelijke examens. 

g. De examencommissie BPO beslist  dat voor de examenafnames van Q3, Q5 en Q8 in PO21 
(portfoliogesprekken) géén aangepaste examens meer aangevraagd kunnen worden o.g.v. 
de OER.  

h. Dit besluit geldt tevens voor de check en de beoordeling van (de volledigheid van) het 
portfolio. Ook hier zijn ondersteunende maatregelen voor aangepaste beoordeling niet aan 
de orde. 
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