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BESLUIT 2020-0015762 
 

 

De korpschef van politie, overwegende dat  

- In het Georganiseerd Overleg Politie Bonden (GOKB) van … (datum) overeenstemming is bereikt 

over onderstaande nadere uitwerking van beleid; 
 

 

besluit tot vaststelling van de Beleidsregel Overgangsbeleid Doorstromers met doorstroom-politieopleiding 

 

 

Hoofdstuk 1 Doorstromers niveau 2 naar niveau 3 

 

Artikel 1.1. Doelgroep 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de medewerker die op (datum inwerkingtreding beleidsregel invullen) 

na het behalen van het diploma Assistent Politiemedewerker (mbo2): 

a. de doorstroom-politieopleiding tot Politiemedewerker (mbo3) heeft voltooid en is aangesteld in de 

functie Generalist (niveau 3);  

b. de in onderdeel a genoemde doorstroom-politieopleiding volgt of hiermee uiterlijk in 2020 aanvangt. 

 

Artikel 1.2. Niveau 4 kwalificatietraject 

1. De medewerker bedoeld in artikel 1.1, onderdeel a, krijgt eenmalig van 1 oktober tot en met 31 

december 2020 de mogelijkheid zich aan te melden voor toelating tot het kwalificatietraject Allround 

Politiemedewerker (mbo4) als bedoeld in artikel 5.2 van de Beleidsregel Overgangsbeleid Allround 

Politiemedewerker (mbo4). 

2. De medewerker bedoeld in artikel 1.1, onderdeel b, kan de in het eerste lid genoemde aanmelding 

doen nadat hij is aangesteld in de functie Generalist (niveau 3).  

3. De toelating tot het kwalificatietraject Allround Politiemedewerker (mbo4) wordt vastgesteld 

overeenkomstig artikel 5.2, het bepaalde achter het eerste gedachtestreepje, van de Beleidsregel 

Overgangsbeleid Allround Politiemedewerker (mbo4). Na toelating tot het kwalificatietraject is het 

bepaalde achter het tweede gedachtestreepje van dat artikel van overeenkomstige toepassing. 

 

Hoofdstuk 2 Doorstromers naar Bachelor of Policing of Master of Criminal Investigation  

 

Artikel 2.1. Doelgroep 

Dit hoofdstuk is van toepassing op de medewerker die na het eerder behalen van een initieel of 

basispolitiediploma op (hier datum inwerkingtreding beleidsregel invullen): 

a. de doorstroom-politieopleiding Bachelor of Policing of master of Criminal Investigation heeft voltooid 

en is geplaatst in een Generalist- of Senior-functie;  

b. één van de in onderdeel a genoemde doorstroom-politieopleidingen volgt. 

 

Artikel 2.2. Loopbaan - loopbaanperspectief 

1. De medewerker bedoeld in artikel 2.1, onderdeel a, die is geplaatst in een Generalist-functie wordt op 

1 september 2020 bij voldoende functioneren geplaatst in een Senior-functie in het vakgebied en 

team waarin hij als Generalist is geplaatst. 

2. De medewerker bedoeld in artikel 2.1, onderdeel b, wordt na het voltooien van de doorstroom- 

politieopleiding Bachelor of Policing of master of Criminal Investigation geplaatst in een Senior-

functie. 

3. De medewerker bedoeld in artikel 2.1 onder a, die is geplaatst in een Senior-functie en die solliciteert 

naar een Operationeel Specialist A-functie heeft vanaf 1 januari 2021 een voorrangspositie als 

bedoeld in het Werving- en selectiebeleid politie. De medewerker bedoeld in artikel 2.1 onder b, heeft 

deze voorrangspositie na plaatsing in een Senior-functie.  
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4. Indien meerdere medewerkers als bedoeld in het derde lid solliciteren naar dezelfde vacature voor 

een Operationeel Specialist A-functie, vindt de selectie plaats in volgorde van de datum waarop het 

voor de functie vereiste diploma is behaald. Hierbij geldt dat de medewerker die dit diploma eerder 

heeft behaald bij geschiktheid voor gaat op de medewerker die dat diploma later heeft behaald. 

5. Als er meerdere geschikte kandidaten zijn met dezelfde datum behalen diploma, wordt de vacature 

aangeboden aan degene met de kortste reisafstand woning-werk volgens de conform het Besluit reis, 

verblijf- en verhuiskosten politie voorgeschreven routeplanner. 
 

Artikel 2.3. Eenmalig aanbod Operationeel Specialist A 

1. De medewerker bedoeld in artikel 2.1 die na twee jaar voorrangspositie, als bedoeld in artikel 2.2 lid 

3, nog niet werkzaam is in een Operationeel Specialist A-functie, krijgt in het derde jaar eenmalig een 

passende Operationeel Specialist A-functie aangeboden.  

2. De medewerker die geen gebruik maakt van het in het vorige lid genoemde aanbod ziet daarmee af 

van verdere aanspraken op grond van deze beleidsregel. 

 

Hoofdstuk 3 Citeertitel en inwerkingtreding 

 

Artikel 3.1. 

Dit besluit wordt aangehaald als: Beleidsregel Overgangsbeleid Doorstromers met doorstroom-

politieopleiding 

 

Artikel 3.2. Inwerkingtreding 

Dit besluit treedt in werking met ingang van xx-xx-2021. 

 

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

 

Aldus vastgesteld te Den Haag, … april 2020 

 

 

 

 

De korpschef van politie 

  

Mr. H.P. van Essen 
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Toelichting 

 

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord 2018-2020 zijn afspraken gemaakt over eerste loopbaanpaden. De 

kern van de afspraken is dat medewerkers uitzicht krijgen om geplaatst te worden in een functie op het 

niveau waarvoor zij zijn geworven, geselecteerd en opgeleid. Het gaat om plaatsing in een functie 

behorend bij het niveau van de basispolitieopleiding die een medewerker direct na indiensttreding volgt. 

Voor medewerkers die ten tijde van het maken van de afspraken reeds in dienst zijn en nog niet 

werkzaam zijn in een functie behorende bij het niveau van de eerste door hen afgeronde 

basispolitieopleiding is overgangsbeleid opgesteld. Na uitwerking van de afspraken in beleid bleek dat 

voor twee groepen, reeds in dienst zijnde medewerkers aanvullende afspraken nodig zijn. Het gaat hier 

om: 

1. Medewerkers die het diploma van de doorstroom-politieopleiding niveau 2 naar niveau 3 hebben 

behaald (hierna: de doorstromers N2 naar N3) en – nadat ze enkele jaren de functie Medewerker 

hebben uitgeoefend - werkzaam zijn in de functie van Generalist (N3). Dit is een andere doelgroep 

dan de doelgroep N3-Generalist van de beleidsregel Overgangsbeleid Allround Politiemedewerker 

(Mbo) want dat zijn de initieel opgeleide mensen. 

2. Medewerkers die de doorstroom-politieopleiding Bachelor of Policing of Master of Criminal 

Investigation hebben gevolgd en het diploma van deze opleiding hebben behaald en nog niet zijn 

geplaatst in een functie behorend bij het niveau van die opleiding. Dit is een andere doelgroep dan de 

doelgroep van de beleidsregel Overgangsbeleid Bachelor of Policing want dat zijn de initieel 

opgeleide mensen. 

 

Medewerkers die op het moment van inwerkingtreding van deze beleidsregel één van de hiervoor 

genoemde doorstroom-politieopleidingen volgen, vallen eveneens onder de aanvullende afspraken. 

 

Uit het oogpunt van doelmatigheid is ervoor gekozen beide groepen op te nemen in één beleidsregel met 

voor iedere groep een hoofdstuk. 

 

Artikelsgewijze toelichting  

 

Artikel 1.1 

In het artikel 1.1 is de doelgroep opgenomen. Het peilmoment om de doelgroep vast te stellen – en af te 

bakenen – is de datum van inwerkintreding van de beleidsregel. 

 

Artikel 1.2 

De medewerker die de doorstroom-politieopleiding N2 naar N3 heeft voltooid en is aangesteld in een 

functie van Generalist (N3), kan in aanmerking komen voor het kwalificatietraject Allround 

Politiemedewerker (mbo4). In dat geval wordt deels gehandeld conform het Overgangsbeleid Allround 

Politiemedewerker (mbo4) dat ziet op de Generalist N3. Het betreft het bepaalde achter de eerste twee 

gedachtestreepjes van artikel 5.2 van dat beleid. Hierdoor geldt voor de doorstromers N2 naar N3, voor 

wat betreft de wijze van vaststellen van de geschiktheid voor de functie van Senior en het daadwerkelijk 

kunnen volgen van het kwalificatietraject, hetzelfde als voor de Generalist N3 die onder dat 

overgangsbeleid valt. Een verschil is dat de doorstromer N2 naar N3 na afronding van het 

kwalificatietraject zelf door middel van solliciteren de stap naar de functie van Senior moet realiseren. In 

september 2020 wordt met de vakorganisaties nader overleg gevoerd of en zo ja, welke aanvullende 

beleidsafspraken mogelijk zijn om het perspectief van deze doelgroep op een Seniorfunctie te vergroten.  

 

Artikel 2.1 

Het hoofdstuk ziet op medewerkers die de doorstroom-politieopleiding Bachelor of Policing of Master of 

Criminal Investigation hebben voltooid, maar niet in de functie Operationeel Specialist A werkzaam zijn en 

medewerkers die op de datum inwerkintreding van de beleidsregel nog een van de genoemde 

doorstroom-politieopleidingen volgt. De eerste groep betreft medewerkers die nog werkzaam zijn als 

Generalist of Senior in één van de vakgebieden in het domein Uitvoering van het LFNP. 
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Artikelen 2.2 en 2.3 

Generalisten met een afgeronde doorstroom-politieopleiding Bachelor of Policing of Master of Criminal 

Investigation worden per 1 september 2020 bij voldoende functioneren in de functie Senior geplaatst. Er 

is sprake van voldoende functioneren, tenzij er een onvoldoende beoordeling is dan wel een procedure 

hiertoe is gestart. Een beoordelingsprocedure is gestart als de beoordelaar de medewerker schriftelijk 

heeft meegedeeld dat een beoordeling wordt opgemaakt wegens onvoldoende functioneren (conform 

Beoordelingsreglement politie 2016). 

Degene die deze opleiding nog volgt, wordt na voltooiing hiervan geplaatst in een Senior-functie.  

 

De vervolgstap naar de functie van Operationeel Specialist A moet door solliciteren worden gerealiseerd. 

Bij een sollicitatie naar die functie geniet de doorstromer een voorrangspositie overeenkomstig het 

werving- en selectiebeleid. Het vierde lid regelt de voorrang tussen doorstromers onderling in het geval 

meerdere sollicitanten uit de doelgroep solliciteren naar dezelfde vacature voor Operationeel Specialist A. 

De selectie vindt plaats in de volgorde van de diplomadatum van de doorstroom-politieopleiding; degene 

die het langst in het bezit is van het diploma gaat voor. De geschiktheid voor de opengestelde functie 

wordt onder meer bepaald op basis van de in de vacature gestelde specifieke eisen en competenties, 

waarbij ook de teamsamenstelling een rol kan spelen. Bij gebleken geschiktheid wordt de medewerker 

geplaatst. De overige kandidaten worden in dat geval niet uitgenodigd. Indien niet of in onvoldoende mate 

aan de gestelde eisen wordt voldaan kan de kandidaat worden afgewezen en wordt de selectie 

voortgezet met de eerstvolgende kandidaat.  

 

Gedurende twee jaar wordt op verzoek van de medewerker, bijvoorbeeld via de R&O-cyclus, het proces 

van solliciteren naar de functie van Operationeel Specialist A begeleid. De medewerker die na die periode 

nog niet werkzaam is in een functie behorend bij het opleidingsniveau, krijgt op eenheidsniveau eenmalig 

een passende functie Operationeel Specialist A aangeboden. Daarbij wordt onder andere rekening 

gehouden met de voorkeur van betrokkene, afstand woon-werkverkeer, balans formatie/bezetting. De 

periode start vanaf plaatsing in de functie Senior of per datum inwerkingtreding van de beleidsregel voor 

de medewerker die op dat moment reeds is geplaatst in een Senior-functie. Accepteert de medewerker 

het aanbod niet dan vervallen de aanspraken op grond van deze beleidsregel. 


