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(Tijdelijke) regels met betrekking tot onderwijsvoortgang 
Bindend studieadvies (BSA) 

1. Artikel 30.1 van de OER luidt: Iedere student die voor het eerste studiejaar van een 
basispolitieopleiding staat ingeschreven, ontvangt aan het eind van dat studiejaar van het sectorhoofd 
BPO/VPO een schriftelijk en bindend studieadvies, zie regeling E Bindend studieadvies.  
Noodmaatregel: we wijken van af van het moment waarop het BSA verstrekt wordt: voor studenten 
die nu in hun eerste jaar zitten geldt dat zij pas een BSA krijgen als het gehele onderwijs- en 
examenprogramma van het eerste studiejaar is aangeboden.  

 
Maximaal toegestane doorlooptijd opleiding 

2. In artikel 31.1 staat: De maximaal toegestane doorlooptijd van een opleiding is het dubbele van de 
standaard doorlooptijd, ook als de opleiding in losse delen is gevolgd. Voor studenten die vanaf week 5 
2015 zijn gestart met een basispolitieopleiding die één jaar of langer duurt, geldt dat de maximaal 
toegestane doorlooptijd gelijk staat aan de standaard doorlooptijd plus één derde verlenging. Binnen 
de maximaal toegestane doorlooptijd moeten alle examens met goed gevolg zijn afgelegd. 
Noodmaatregel: Indien de maximaal toegestane doorlooptijd door individuele studenten of groepen 
studenten overschreden dreigt te worden als gevolg van Covid19(maatregelen), kan het sectorhoofd 
de maximaal toegestane doorlooptijd van de opleiding verlengen met een nader te bepalen periode. 
Overigens kan in de studiegids van de betreffende opleiding reeds een andere maximaal toegestane 
doorlooptijd bepaald zijn (artikel 31.2 lid c). 

 
Opschorten opleiding 

3. Indien de richtlijnen van de RIVM rondom Covid19 voor scholen voortduren, kan het sectorhoofd 
BPO/VPO politieacademie voor groepen studenten bepalen dat een opleiding wordt opgeschort indien 
er beperkt of geen onderwijs en examinering kan plaatsvinden op school en/of de praktijk. De 
Politieacademie stemt deze opschorting af met het korps. NB: dit is conform artikel 32.1 van de OER. 
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