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Basis politieonderwijs MBO–NIVEAU (EQF 2 en 4)  
Voor uitgebreide informatie over de opleidingen van de school voor het Basis 

Politieonderwijs, verwijzen we u naar de studiegidsen en de onderwijs-informatie op de 

site van de Politieacademie.  

 
 

Doorstroom naar de initiële opleidingen op MBO-niveau 
Een opleidingsroute voor een student kan op drie verschillende manieren middels het 

Document Toelating en Vrijstelling bepaald worden. Gelet op de niveaueisen, gesteld in 

dit document, wordt de standaard opleidingsroute met de student, de Politieacademie en 

de Eenheid formeel overeengekomen en vastgelegd in een leertraject. 

 

1. Doorstromer met een afgeronde initiële politieopleiding, anders dan een opleiding 

allround politiemedewerker niv 4. Hij wil door middel van scholing een hoger 

kwalificatieniveau bereiken.  

2. Instromer vanuit een relevante beroepsgroep, bijvoorbeeld de Koninklijke 

Marechaussee.  

3. De student wisselt tijdens zijn opleiding van niveau. Bijvoorbeeld vanuit 

kwalificatieniveau 5 naar 4.  

 

 

Aanvraag doorstroomtraject: 

Traject Actoren 

Aanmelden bij het Loket van het 

Onderwijs Service Punt in verband 

met plaatsing en bekostiging.  

Gemandateerde eenheid 

(aanvraag) 

Advies over de plaatsing nemen gelet 

op organisatorische uitvoering. 

Teamchef locatie waar student wordt geplaatst 

i.o.m. OSP 

(plaatsing) 

Leertraject opmaken. 

 

Studieadviseur van de locatie waar student 

geplaatst wordt 

(voorbereiding) 

Leerwerkovereenkomst Teamchef/Trajectbegeleider/Student 

(vastlegging) 
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2 Doorstroomtrajecten 
 

 

2.0 In onderstaande trajecten worden de studenten geplaatst in het begin van 

de opleiding en doorlopen zij het reguliere traject vanaf kwartiel 1 inclusief 

examens. 

 Een student met een HTV-(P)-diploma. 

 Een student met een Kmar diploma, zonder ervaring in politiedienst korter dan 

twee jaar geleden 

 Studenten met een voorafgaande afgeronde BOA opleiding. 

 Studenten met een afgeronde PSI opleiding 

 

 

 

2.1 Instroom Koninklijke Marechaussee (Kmar). 

Een student met een wachtmeesterdiploma en een recente praktijkervaring van twee 

jaar in de politiedienst van de Kmar (met uitzondering van Schiphol)  kan instromen in 

het kwartiel 4 van het politieonderwijs PO21. Alvorens toegelaten te worden dient hij te 

voldoen aan de volgende eisen: 

 

 Het afleggen van het examen PO21 kwartiel 3. In aanloop naar dit examen dient 

hij een portfolio samen te stellen op basis van de werkzaamheden die hij in die 

twee jaar daarvoor heeft verricht. De studieadviseur op de locatie waar hij wordt 

geplaatst kan hem hierin begeleiden. 

 

Tevens is de student vaardig1 op het gebied van de/het: 

 Zwemmend redden (officieel diploma|) 

 Mentale kracht (certificaat training Mentale Kracht) 

 BVH (certificaat training BVH) 

 Reanimatie en AED; (diploma of certificaat EHBO/BHV organisatie) 

 AZ-vaardigheden; (bewijs van toetsing RTGB/RTGP) 

 RTGP (vuurwapenopleiding Walther P99) 

                                                                                 

1 Verantwoording Werkgever. 
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 Fysieke vaardigheden;(bewijs van toetsing RTGB/RTGP) 

 

De student overlegt vóór aanvang van de opleiding de onderliggende bewijsstukken 

hiervoor. 

NB: het examen kwartiel 3 wordt gezien als niveaubepalend. Als de student hiervoor 

slaagt kan hij door met kwartiel 4, als hij zakt, start hij in kwartiel 1.  

 

 

2.2 Instroom assistent-politiemedewerker en/of vrijwillige politiemedewerker (al 

dan niet vuurwapendragend) 

Een student met een volledig diploma assistent-politiemedewerker/vrijwillige 

politiemedewerker met recente tweejarige ervaring i 

*n de algemene politiedienst stroomt, na het reguliere selectietraject bij IDU voor de 

opleiding agent GGP/opsporing in aan het begin van het 3e kwartiel van PO21. Aan het 

einde van het 3e kwartiel doet hij het examen kwartiel 3.  

 

De student die instroomt is vaardig2 op het gebied van de/het: 

 Zwemmend redden (officieel diploma) 

 Mentale kracht (certificaat training Mentale Kracht) 

 

De student overlegt vóór aanvang van de opleiding de onderliggende bewijsstukken 

hiervoor en de student voldoet aan de MBO toelatingseis voor een NL-EQF 4 opleiding. 

 

2.3 Instroom vanuit een niet afgeronde HBO politie opleiding. 

Een student met niet afgeronde politie-HBO opleiding kan op drie momenten instromen: 

 Indien de student nog tijdens zijn eerste HBO-leerjaar van niveau wisselt, stroomt 

hij in aan het begin van de opleiding in kwartiel 1. 

 Wanneer hij zijn eerste HBO-leerjaar positief afgesloten heeft, stroomt hij in het 

4de kwartiel in na het succesvol afleggen van het examen kwartiel 3. 

 Wanneer hij zijn noodhulpstage met positief gevolg heeft afgesloten stroomt hij  

in het 6e kwartiel in, na het succesvol afleggen van het examen van kwartiel 5.  

 

2.4 Instroom met een niet afgeronde allround politie opleiding, PO2.0 

                                                                                 

2 Verantwoording Werkgever 
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Een student met een niet afgeronde allround politieopleiding PO 2.0 dient alle examens 

voor PO21 uit te voeren. Het moment van instroom in het onderwijs is afhankelijk van de 

certificaten en het aantal afgesloten kernopgaven die de student kan overleggen. Deze 

mogen niet ouder zijn dan 5 jaar. Er zal onder leiding van de studieadviseur van de 

locatie waar de student wordt geplaatst een aangepast opleidingsplan worden gemaakt. 

 

2.5. Tijdelijke regeling ten aanzien van professioneel fit en/of Taalperfect 

Van een aantal studenten is in het verleden de opleiding PO2.0 beëindigd, omdat zij de 

opdracht “Professioneel Fit” en/of “Taalperfect” niet hebben behaald, daardoor 1 of 2 

studiepunt miste en geen politiediploma Allround politiemedewerker konden krijgen. 

Tot 1 juli 2022 bestaat de mogelijkheid voor de eenheden om deze studenten weer in te 

laten stromen in het PO 2.0 onderwijs en alsnog deze opdracht af te leggen, waarbij de 

eerder behaalde studiepunten geldig zijn in de volgende gevallen: 

Studenten: 

- van wie langer dan 2 jaar geleden en korter dan 5 jaar geleden de 

basispolitieopleiding Allround politiemedewerker (BPO 2.0) is beëindigd, én; 

- die destijds aantoonbaar alle examens en studiepunten gehaald hebben, met 

uitzondering van Taalperfect en/of de Proff-fit, én; 

- die destijds geen negatief bindend studieadvies (BSA) gekregen hebben en van 

wie destijds de opleiding niet is beëindigd vanwege een opleidingsmaatregel of 

ernstige onregelmatigheden. 

 

Ter illustratie: denk aan een medewerker die tijdens de voortijdig beëindigde opleiding 

kampte met een blessure die nu genezen is, of een situatie waarin er in de tussentijd 

door de medewerker en de eenheid geïnvesteerd is in taal- en/of fysieke ontwikkeling 

met bijvoorbeeld een coach of docent. 

Het verantwoordelijke sectorhoofd stelt vast of de medewerker die voor een opleiding is 

aangemeld voldoet aan de toelatingseisen. Hierbij gelden voor de hierboven genoemde 

groep personen twee regels: 

- Bij aanmelding moet de eenheid verklaren dat de betreffende medewerker sinds 

de beëindiging van de opleiding in dienst is gebleven bij de Politie, en dat hij daar 

naar tevredenheid van de werkgever voor het beroep relevante werkzaamheden 

heeft uitgevoerd.  

- Bij inschrijving in het onderwijs dient de student aan te tonen dat hij klaar is om 

het examen te doen. Hij moet aannemelijk maken dat hij in staat is om het 

betreffende onderdeel (Proff-fit en/of Taalperfect) alsnog te behalen, zónder dat 

hier begeleiding of anderszins aanvullende docentcapaciteit vanuit de 

Politieacademie voor nodig is. De aspirant-student kan dit aannemelijk maken 

door bijvoorbeeld het afleggen van een proef-sport- of taaltoets.  

- Een student die op basis van dit artikel wordt toegelaten, dient de eis terstond, 

maar in ieder geval voor 31/12/2022 te halen. 
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Indien de student is toegelaten en ingeschreven voor de opleiding, blijven de eerder 

behaalde studiepunten geldig, zodat hij na het met positief gevolg afleggen van de 

opdracht  “professioneel Fit”of “Taalperfect” zijn diploma kan aanvragen.  

 

NB: personen die buiten deze voorwaarden vallen, bijvoorbeeld omdat zij in de eerdere 

opleiding meer studiepunten dan die 1 of 2 voor de Taalperfect c.q. Proff-fit niet behaald 

hebben, of studenten die de eis zoals hierboven genoemd niet halen, worden na 

toelating ingeschreven op het onderwijs PO21 en moeten de voor die opleiding 

geldende examens afleggen. 

 

 


