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Beste collega,
Vorig najaar ben je geïnformeerd over het nieuwe
opleidingsperspectief voor de Politievrijwilligers. Graag informeer ik
je, conform de gemaakte afspraken met de landelijke Organisatie
van Politievrijwilligers (LOPV), in bijzijn van de Landelijke Board van
Politievrijwilligers en vertegenwoordigers van het landelijk RCT, over
het verdere proces.
Zoals je weet, is afgesproken, om het doorstroomonderwijs voor de
huidige vrijwilliger, vanaf het eerste kwartaal 2022 weer te laten
starten. Met dit doorstroomonderwijs kunnen politievrijwilligers zich
ontwikkelen naar niveau 4. Uiteraard dienen vrijwilligers, net als
(aankomende) beroeps, te voldoen aan de selectiecriteria, die op de
nieuwe niveau 4 opleiding van toepassing zijn, om uiteindelijk
daadwerkelijk toegelaten te worden tot deze nieuwe opleiding.
De nieuwe vrijwilligersopleiding wordt gebaseerd op de nieuwe
opleiding voor beroepspersoneel (PO21). Die is 1 maart jl. van start
gegaan en momenteel wordt gewerkt aan de ontwikkeling van de
vrijwilligersopleiding. Zodra daarover meer bekend is, worden
voorlichtingsbijeenkomsten gehouden, waarin wordt uitgelegd wat de
opleiding precies inhoudt. We streven ernaar dat de
voorlichtingsbijeenkomsten voor de zomer worden gehouden.
De bij deze opleiding behorende selectie bestaat uit een
stabiliteitstoets, een cognitieve test, een psychologisch interview en
een rollenspel. De sporttest hoef je niet opnieuw te doen.
Professioneel Fit (Profit) maakt wel onderdeel van de opleiding voor
diegene die dit nog niet behaald heeft. We verwachten, dat de
selectie in september start. Dit is een behoorlijke opgave voor het
PDC. Houd er rekening mee, dat je niet meteen in september aan de
beurt bent.
Kom je na de selectieprocedure in aanmerking voor de opleiding, dan
krijg je uiterlijk eind 2021 een brief met de opleidingsgarantie.

www .politie.nl

« waakzaam en dienstbaar»

Onderwe rp
Opleidingsperspectief
politiev rijwilligers

Datum
15 april 2021

Pagina
2 van 2

In die brief wordt concreet opgenomen, in welke maand je aan de
politieacadenie start met de opleiding.
We werken er hard aan, om te zorgen dat het doorstroomonderwijs
voor politievrijwilligers in 2022 van start gaat. Ik hoop, dat je een
beeld hebt van hoe het proces eruit ziet. Als je nog vragen hebt, dan
kun je contact opnemen met het Team Coördinatie Politievrijwilligers
van je eenheid.
, je hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

lijke groet,
~
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