
 

Naam van de opleiding 
 

Voortgezette Politieopleiding 

Algemene beschrijving  De voorgezette politieopleiding is één van de carrièreopleidingen voor de politie 
en bereidt de deelnemers voor op de functie van Senior Medewerker (of een 
daarmee vergelijkbare functie).  

Doelen / eindtermen 
 

Na afloop van de VPO beschikken de deelnemers over de kennis en 
vaardigheden benodigd voor de functie van Senior medewerker. 
De deelnemers kunnen: 
-  de operatie van een ploeg aansturen 
-  specifieke en/of complexe werkzaamheden uitvoeren behorende tot het 

werkterrein van de politiezorg 
-  bijdragen aan de professionele ontwikkeling van de teamleden 
-  bijdragen aan de kwaliteit van het functioneren van het team 
De doelen zijn afgeleid uit de functiebeschrijving van de senior medewerker. Een 
gedetailleerde takenbeschrijving is beschikbaar. 

Inhoud / onderwerpen  Module 1 “Introductie”  

 Effectief leren  

 Projectmatig werken  

 Research (basisprincipes onderzoek) 
Module 2 “Wetgeving 1”  

 Inleiding recht  

 Materieel strafrecht  

 Formeel strafrecht  

 Spaans  

 Engels 

 Politiële ethiek / integriteit  
Module 3 “Wetgeving 2”  

 Formeel strafrecht  

 Sociologie  

 Spaans  

 Engels 
Module 4 “Delicten”  

 Materieel strafrecht  

 Oog voor doelgroepen  

 Nederlands  
Module 5 “Verkeer”  

 Verkeer  

 Schriftelijke vastlegging  

 Nederlands  
Module 6 “Begeleiding en Coachen” 

 AWR 

 Psychologie  

 Medewerkers begeleiden  

 Functionering en Beoordelingsgesprekken  
Module 7 “Omgaan met publiek”  

 Privaatrecht  
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 Vergadertechnieken  

 Bemiddelen, onderhandelen en conflicthantering  

 Optreden PD 

 Criminologie  
Module 8 “Integratie”  

 Basisproces opsporing  

 Praktisch politieoptreden  

 Integratie wijkscan  
Van elk vak is een vakbeschrijving beschikbaar 

Werkvormen Presentaties door de docent,  
Individuele- of groep- (praktijk)opdrachten onder begeleiding van een 
praktijkcoach, 
Cases,  
werkstuk, 
Zelfstudie. 

Doelgroep  Medewerkers die de functie van senior medewerker (gaan) bekleden. 

Groepsgrootte Max 20 personen. 

Instroomeisen Beschikken over een BPO diploma of een diploma van een vergelijkbare 
opleiding en ten minste 1 jaar werkzaam zijn geweest in de functie verbonden 
aan de rang van brigadier.  
indien men niet aan deze eisen voldoet dat  dient de kandidaat door 
tussenkomst van het diensthoofd, een verzoek tot toelating in te dienen bij het 
Examenbureau van het ORV. Het examenbureau van het ORV bepaalt op basis 
van het niveau van de genoten vooropleiding en ervaring of de kandidaat in 
aanmerking komt voor toelating tot de opleiding.  

Aanmelding door  Het Diensthoofd. 

Locatie ORV en (leer)werkplek. 

Docenten Diverse interne en externe docenten. 

Lesstof  Een cursistenmanuaal bij elk vak. 

Studieduur  Uitgaande van 2 opleidingsdagen per week duurt de opleiding 61 
opleidingsweken exclusief herkansingen. 

Zelfstudietijd  4-8 uren per week. 

Afronding (examen / toetsing) Elk vak wordt afgerond met een toets. 

Examenreglement Examenreglement ORV. 

Certificaat / diploma Diploma. 

MB MB N0. 1847/MJ: Houdende aanwijzingen in verband met de voortgezette 
Politieopleiding (VPO) (14 april 2009). 

Bijzonderheid De VPO in huidige vorm is ontwikkeld voor seniormedewerkers met ervaring op 
de functie.  

Prijs per deelnemer Fl. 13.719,00 

 


