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1 INLEIDING 
 
Het Document Toelating & Vrijstelling is bedoeld om inzicht te geven in de instroom en 
vrijstellingsmogelijkheden voor studenten van de Premaster Master of Criminal Investigation 
(PMCI). 
 
Dit document behelst de informatie met betrekking tot instroom en (standaard) 
vrijstellingen voor de Premaster Master of Criminal Investigation en maakt als bijlage deel 
uit van de studiegids van de Premaster Master of Criminal Investigation. 
 
Het eerste deel van dit document biedt een overzicht van de instroomeisen voor de Master of 
Criminal Investigation (MCI).  
 
Het tweede deel van dit document geeft aan met welke competentie een student in 
aanmerking komt voor een (standaard) vrijstelling van bepaalde onderdelen van de PMCI. 
 
Eventuele vrijstellingen voor andere onderdelen van de opleiding, die niet in huidige 
document genoemd worden, dient de student aan te vragen conform de geldende Onderwijs 
en Examenregeling (OER). Deze is op de website van de Politieacademie te vinden. 
 
  



 Document Toelating & Vrijstelling Premaster Master of Criminal Investigation 

Document Toelating & Vrijstelling Premaster Master of Criminal Investigation 4 
 

2 INSTROOMEISEN (P)MCI 
 
De Master of Criminal Investigation (MCI) is een tweejarige deeltijdopleiding. De totale 
studielast voor deze opleiding bedraagt 1.680 studiebelastingsuren (60 ECTS).  
 
Toegang tot de Master of Criminal Investigation (MCI) is minimaal een hbo diploma.  
De toelatingseisen voor de MCI zijn onderverdeeld in onderstaande drie categorieën:  
 
Toelatingseisen politieonderwijs Samenhangend stelsel 
Voor toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) moet worden voldaan aan 
de minimale vooropleidingseisen: 
 Diploma Politiekundig Bachelor; 
 PO21 Diploma Politieagent GGP of Opsporing (EQF 4) in combinatie met een 

regulier hbo- of wo-diploma; 
 PO21 Diploma Politieagent GGP of Opsporing (EQF 4) in combinatie met diploma of 

alle deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU Amsterdam); 
 
Toelatingseisen oud politie-opgeleiden 
Toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) is mogelijk op basis van: 
 Diploma van Inspecteur (LTM, BTM); 
 ATL-diploma; 
 Diploma basispolitiezorg (Pomb, HPO, Politie A of B) in combinatie met een hbo- of 

wo-diploma; 
 Diploma basispolitiezorg (Pomb, HPO, Politie A of B) in combinatie met een diploma 

of alle deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU Amsterdam). 
 Diploma Allround Politiemedewerker PO2.0 (EQF 4) in combinatie met een regulier 

hbo- of wo-diploma; 
 Diploma Allround Politiemedewerker PO2.0 (EQF 4) in combinatie met diploma of alle 

deelcertificaten Basisopleiding Rijksrechercheur (VU Amsterdam); 
 Diploma Politiemedewerker PO2.0 (EQF 3) in combinatie met een regulier hbo- of 

wo-diploma. 
 
Toelatingseisen anders opgeleiden 
Toelating tot leergang Master of Criminal Investigation (MCI) is mogelijk op basis van: 
 Diploma hbo- of wo-diploma in combinatie met 5301109 Premaster MCI. 

(Indien een hbo- of wo studie is gevolgd zonder sociaalwetenschappelijk onderzoek 
wordt deelname aan de zelfstudie modules Criminologie en 
Onderzoeksvaardigheden zeer aanbevolen). 

 KMar 
– Officiersdiploma Kmar in combinatie met 4-jarige KMA-Koninklijke Militaire 

Academie; 
– Diploma wachtmeester Kmar in combinatie met een regulier hbo- of wo-diploma. 

 
Instroom Premaster Master of Criminal Investigation (PMCI) 
De eerste twee categorieën behoren tot de zogenaamde doorstromers. De studenten 
stromen vanuit de politieorganisatie rechtstreeks door in de MCI. De categorie ‘anders 
opgeleiden’ noemen we de instromers. Voor deze categorie geldt dat de studenten ‘van 
buiten’ komen en met een hbo- of wo diploma instromen in de politieorganisatie. 
Voorafgaand aan de MCI moeten zij eerst de Premaster Master of Criminal Investigation 
(PMCI) behalen.  
Dit Document Toelating & Vrijstelling is geschreven voor deze specifieke groep omdat alleen 
zij de PMCI volgt. 
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3 STUDIEROUTE INSTROOM PMCI  
 

3.1 Algemeen 
 
Uitsluitend de instromers van de MCI volgen de Premaster Master of Criminal Investigation 
(PMCI).  
 

3.2 Standaard vrijstellingen binnen PMCI 
 
Criminologie: 
 
Het is voor studenten mogelijk om vrijstelling te vragen voor het onderdeel Criminologie 
wanneer zij een geaccrediteerde opleiding voor Criminologie hebben afgerond (HBO of WO) 
óf als zij een minor Criminologie hebben afgerond bij één van onderstaande instituten.  
 

 Geeft vrijstelling voor: 
 
Een afgeronde bachelor of master criminologie aan 
onderstaande instituten 

• Vrije Universiteit Amsterdam,  
• Universiteit Leiden 
• Erasmus Universiteit Rotterdam 
• Universiteit van Leuven (België) 
• Universiteit Utrecht 
• NCOI  
• NTI 

 
Of bij de onderstaande afgeronde minor 

• Universiteit Utrecht: Introduction to 
Criminology (- for Law Students; - for Social 
Science Students; - for Economy Students)  

• Minor Criminologie aan Universiteit Leiden 
• Minor Criminologie aan Radboud Universiteit 
• Minor Criminologie aan Erasmus Universiteit 
• Minor Criminologie en Strafrecht aan de 

Hogeschool Arnhem en Nijmegen (HAN) 
 

 
Premaster Master of Criminal Investigation: 
Examenopdracht Criminologie binnen het examen 
5301109 (Alle versies) 
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Recht 1 en recht 2: 
 
Het is voor studenten mogelijk om vrijstelling te vragen voor het onderdeel Recht 1 en 
Recht 2 wanneer zij een afgeronde en geaccrediteerde opleiding voor Rechten/ Nederlands 
recht hebben afgerond (HBO of WO) bij één van onderstaande instituten.  
  

Geeft vrijstelling voor: 
 
Een afgeronde bachelor of master Rechten/ 
Nederlands recht aan één van de onderstaande 
hogescholen of universiteiten: 
 

• Hogeschool Avans 
• Hogeschool Fontys 
• Haagse Hogeschool 
• Hanze Hogeschool Groningen 
• Hogeschool van Amsterdam 
• Hogeschool Arnhem en Nijmegen 
• Hogeschool Inholland 
• Hogeschool Leiden 
• Hogeschool Utrecht 
• Hogeschool Windesheim 
• NHL Stenden Hogeschool 
• Saxion Hogeschool Zuyd 
• Radboud Universiteit 
• Universiteit van Amsterdam 
• Vrije Universiteit 
• Maastricht University 
• Rijksuniversiteit Groningen 
• Universiteit Leiden 
• Universiteit Utrecht  
• Tilburg University 
• Erasmus Universiteit Rotterdam 

 
Premaster Master of Criminal Investigation: 
Examenopdracht recht 1 binnen het examen 5301109 
(Alle versies) 
 
Premaster Master of Criminal Investigation: 
Examenopdracht recht 2 binnen het examen 5301109 
(Alle versies) 
 
 

 
 
Studenten kunnen aanvragen tot vrijstelling indienen via Osiris Student door middel van het uploaden 
van een bewijs (getuigschrift / diploma en cijferlijst) waaruit blijkt dat zij aan een van bovengenoemde 
instituten de genoemde opleidingen volledig hebben afgerond. 
  
Voor de werkwijze voor het aanvragen van vrijstellingen via Osiris Student zie: 
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-vrijstelling.aspx 
 
Standaard vrijstellingen moeten voor de start van het onderwijs worden afgerond. 
 

3.3 Overige vrijstellingen binnen PMCI 
 
Eventuele vrijstellingen voor andere onderdelen van de PMCI, die niet in dit document genoemd 
worden, dient de student aan te vragen conform de reguliere EVC procedure.  
 
Raadpleeg hiervoor de informatie op: 
https://www.politieacademie.nl/onderwijs/EVC/Paginas/Onderwijs-EVC--toelating-en-vrijstelling.aspx  
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