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BESLUIT  

 

 

De korpschef van politie, overwegende dat  

- in het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector politie 2018 – 2020 afspraken zijn gemaakt over het 

loopbaanpad voor medewerkers met het diploma Bachelor of Policing (HBO); 

- aanvullend is afgesproken dat er overgangsbeleid komt voor zittend personeel; 

- in het Georganiseerd Overleg Korps Bonden (GOKB) op 5 maart 2020 overeenstemming is 

bereikt over de nadere uitwerking van het overgangsbeleid; 
 

 

besluit tot vaststelling van de Beleidsregel Overgangsbeleid Loopbaanpad na afronding 

basispolitieopleiding Bachelor of Policing (HBO). 

 

 

1. Inleiding 

In het Arbeidsvoorwaardenakkoord sector politie 2018 – 2020 zijn afspraken gemaakt over het 

loopbaanpad voor medewerkers met het diploma Bachelor of Policing (HBO). Deze afspraken zijn 

opgenomen in de Beleidsregel Loopbaanpad Bachelor of Policing (HBO). Tevens is afgesproken dat er 

voor zittend personeel overgangsbeleid komt, zodat medewerkers die de basispolitieopleiding tot 

Bachelor of Policing (HBO) succesvol hebben afgerond de mogelijkheid krijgen om aangesteld te worden 

op de functie op het werk-/denkniveau waarvoor de politie hen heeft opgeleid. Deze beleidsregel regelt de 

nadere invulling van dit overgangsbeleid. 

 

2. Doelgroepen  

Er zijn twee doelgroepen: 

A. De medewerker die is geworven en geselecteerd voor de basispolitieopleiding Bachelor of Policing 

(HBO), als aspirant deze opleiding is gestart en heeft gevolgd, het diploma Bachelor of Policing 

(HBO) heeft behaald of gaat behalen vóór 1 januari 2021 en is aangesteld in de functie Senior in één 

van de vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering.  

B. De medewerker die is geworven en geselecteerd voor de basispolitieopleiding Bachelor of Policing 

(HBO), als aspirant deze opleiding is gestart of gaat starten en het diploma Bachelor of Policing 

(HBO) ná 1 januari 2021 gaat behalen. 

 

3. Inhoud overgangsbeleid 

 

3a. Doelgroep A 

Voor doelgroep A geldt dat zij in de periode tot en met 2023, na minimaal 3 jaar werkervaring in de functie 

Senior en bij voldoende functioneren, in aanmerking komen voor aanstelling in de functie Operationeel 

Specialist A of Operationeel Expert volgens het schema in onderstaande tabel.  

 

Diploma Bachelor of Policing behaald Aanstelling als Operationeel Specialist A of 

Operationeel Expert 

< 2013 1 januari 2021 

2013 – 2014 1 juli 2021 

2015 - 2016 1 januari 2022 

2017 - 2018 1 juli 2022 

2019 - 2020 1 januari 2023 of later zodra sprake is van minimaal 3 jaar 

werkervaring in de functie Senior 
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Aanstelling en plaatsing in de functie Operationeel Specialist A of Operationeel Expert 

Voor wat betreft de aanstelling en plaatsing in de functie Operationeel Specialist A of Operationeel Expert 

zijn de bepalingen onder 3, stap 2 van de Beleidsregel Loopbaanpad Bachelor of Policing (HBO) van 

toepassing. 

 

3b. Doelgroep B 

Voor wat betreft de aanstelling en plaatsing in de functie Senior, Operationeel Specialist A of 

Operationeel Expert zijn de bepalingen onder 3 van de Beleidsregel Loopbaanpad Bachelor of Policing 

(HBO) van toepassing:  

 

4. Beëindiging aanspraak overgangsbeleid 

Het loopbaanpad wordt beëindigd als: 

a) De medewerker van het loopbaanpad af ziet. 

b) De medewerker aangesteld als Senior niet voldoet aan de voorwaarden om de volgende stap in 

het loopbaanpad te maken. Als er sprake is van onvoldoende functioneren, dan wordt hij/zij, tenzij 

andere maatregelen worden getroffen, eenmalig in de gelegenheid gesteld zijn/haar functioneren 

binnen een redelijke termijn van maximaal drie jaar te verbeteren. Als binnen drie jaar uit een 

nieuwe beoordeling, die op verzoek van hem of haar wordt opgemaakt, blijkt dat het functioneren 

zodanig is verbeterd dat er sprake is van voldoende functioneren, vindt aanstelling als 

Operationeel Specialist A of Operationeel Expert alsnog plaats. Aan deze aanvraag om een 

nieuwe beoordeling, wordt niet eerder voldaan dan na het verstrijken van één jaar sinds de 

vastlegging van de voorafgaande over hem of haar uitgebrachte beoordeling. 

c) Er een bijzondere reden is om in individuele gevallen dit loopbaanpad niet (meer) aan te bieden 

of op te schorten.  
 

5. Inwerkingtreding 

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van 1 januari 2021 en vervalt met ingang van 1 januari 

2024. 

 

6. Citeertitel 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Beleidsregel Overgangsbeleid Loopbaanpad Bachelor of Policing 

(HBO)’. 

 

 

 

Aldus vastgesteld te Den Haag, d.d. … (datum)  

 

De korpschef van politie 

  

drs. E.S.M. Akerboom  
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Toelichting 

 

Inleiding 

Deze beleidsregel geeft invulling aan het overgangsbeleid voor het zittend personeel in relatie tot het 

loopbaanpad voor medewerkers die vanaf 1 januari 2021 starten met de basispolitieopleiding Bachelor of 

Policing (HBO).  

 

Doelgroep 

Voor wat betreft de doelgroep gaat het om de medewerker die is geworven en geselecteerd voor de 

basispolitieopleiding Bachelor of Policing (HBO), als aspirant deze opleiding heeft gevolgd, het diploma 

Bachelor of Policing (HBO) heeft behaald en is of wordt aangesteld in de functie Senior in één van de 

vakgebieden in het LFNP-domein Uitvoering.  

In de doelgroep is onderscheid gemaakt tussen degenen die vóór of ná 1 januari 2021 het diploma 

Bachelor of Policing (HBO) hebben behaald.  

 

Inhoud van het overgangsbeleid 

Het overgangsbeleid heeft betrekking op medewerkers die voor 1 januari 2021 zijn gestart met de 

basispolitieopleiding Bachelor of Policing (HBO). Voor medewerkers die na voornoemde datum het 

voornoemde diploma behalen, gelden dezelfde afspraken als voor medewerkers die vallen onder regime 

van het nieuwe loopbaanpad Bachelor of Policing (HBO). Voor medewerkers die voor deze datum het 

diploma hebben behaald, is een overgangsperiode gecreëerd, waarin rekening is gehouden met wie 

eerder en wie later het diploma Bachelor of Policing (HBO) hebben behaald en meer werkervaringsjaren 

hebben als Senior. In het overgangsbeleid is een schema opgenomen, waarin de aanstellingsdata als 

Operationeel Specialist A of Operationeel Expert zijn aangegeven.  

 

De kern van het overgangsbeleid is dat de aanstelling als Operationeel Specialist A of Operationeel 

Expert verloopt conform de beleidsregel Loopbaanpad Bachelor of Policing (HBO).  

 

Het eindmoment van het overgangsbeleid voor doelgroep A, zijnde uiterlijk 2023, houdt verband met het 

nieuwe loopbaanbeleid voor aspiranten die vanaf 1 januari 2021 starten met de basisopleiding Bachelor 

of Policing (HBO) en die vervolgens na het behalen van het diploma, het loopbaanpad volgen om als 

Senior vervolgens op z’n vroegst vanaf 2026 Operationeel Specialist A of Operationeel Expert te kunnen 

worden.  

 


