
 

Naam van de opleiding 
 

Actpol 

Algemene beschrijving  In het kader van ‘Informatiegestuurde politie’ (IGP) wordt gewerkt met een 
databank. Actpol is een computerprogramma waarmee de medewerkers 
informatie invoeren in een databank. Deze informatie kan later gebruikt worden 
voor onderzoeken die korpsbreed moeten gebeuren. Via dit systeem kunnen 
politieambtenaren informatie verkrijgen en ook analyses uitvoeren in 
ingewikkelde onderzoeken.  

Doelen / eindtermen Het leren werken met het geautomatiseerde data systeem genaamd ‘Actpol’. 

Inhoud / onderwerpen  
 

Algemene informatie van de Actpol / In- en uitloggen van het systeem 
Hoofdmenu / Werken met aanhoudingsbevel / Aangifte invoeren / Documenten 
aanmaken / Werken met Webdocs/ Proces-verbaal van verkeer invoeren / 
Aanhouding, voorgeleiding en cautie invoeren / Invoeren van een assistentie / 
Dienstregistratie / Illegalen invoer en werken met zaak- en zoekmodule. 

Werkvormen 
 

Klassikaal les door twee docenten.  
Werken met PowerPoint presentaties. 
Individueel oefenen onder begeleiding van een docent. 
Klassikaal oefenen. 
Oefenen op de werkplek en in het computerlokaal. 

Doelgroepen  Alle ambtenaren van politie / SKS / LBD/ Marechaussee (Caribisch Nederland) 

Groepsgrootte 15 á 16 personen per groep.  

Instroomeisen (gaan) werken met Actpol. 

Aanmelding door / via Het diensthoofd. 

Locatie ORV: lokaal 2 of 1. 

Docent(en) Door Acts gecertificeerde docenten . 

Studieduur (excl. zelfstudie) 
en frequentie 

10 dagdelen (aaneengesloten). 
De laatste 2 dagdelen worden besteed aan de toets. 

Zelfstudietijd  
 

Het wordt aangeraden om tijdens het werken op de desbetreffende bureaus, 
gedurende de opleiding, op het systeem te oefenen 
Studenten hebben 2 a 3 uur nodig voor besturen van de Actpol handleiding. 

Examenreglement Het examenreglement ORV is van toepassing 

Afronding (examen / toetsing) Examen in de vorm van een toets opdracht. 

Certificaat / diploma Certificaat. 

Bijzonderheid Lokalen moeten voorzien zijn van computers waarop de Actpol systeem is 
geïnstalleerd. 

Prijs per deelnemer Fl. 1.219,00 
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