
 

Naam van de opleiding 
 

Dossiervorming 

Algemene beschrijving  De cursist wordt van de nodige kennis, vaardigheid en houding voorzien, om te 
voldoen aan de eisen van het PVOV (Project Versterking Opsporing en 
Vervolging) betreffende certificering voor dossiervorming in grotere recherche 
onderzoeken. 

Doelen / eindtermen 
 

De student kan optreden als dossiervormer in (middel) grote onderzoeken. 
Tevens kan hij de processen-verbaal voor de aanvraag van BOB bevoegdheden, 
het proces-verbaal van voorgeleiding, proces-verbaal  stand van zaken 
onderzoek, proces-verbaal van aanvraag rechtshulpverzoek e.d. opmaken. De 
student is in staat een onderzoeksdossier om te zetten in een procesdossier 
conform de richtlijnen zoals gesteld door het OM. 

Inhoud / onderwerpen  
 

Blok 1: theorie en juridische aspecten rond dossiervorming, taak van de 
dossiervormer, juridische kwalificaties van het (onderzoek)dossier, opmaken van 
onderliggende (BOB) processen-verbaal 
Blok 2: cursist wordt als dossiervormer in een grote praktijkcasus aangesteld. 
Met steeds nieuwe informatie uit het onderzoek dient de student een 
onderzoeksdossier samen te stellen en conform de richtlijnen zoals gesteld door 
het OM, om te zetten naar een procesdossier, hierbij gebruikmakend van 
feedback van de OvJ . 

Werkvormen Instructie, discussie, simulatie, opdrachten, feedback 

Doelgroep  Ervaren rechercheurs 

Groepsgrootte 10-12 personen 

Instroomeisen 
 

PTBA-, CAR- of BOR diploma en enkele jaren recherche ervaring. Kennis van 
Microsoft WORD en e-mail. 

Aanmelding door  Het Diensthoofd 

Locatie Computer lokaal ORV.  

Docent(en) ORV-docenten die door de Nederlandse Politie Academie gecertificeerd zijn. 

Lesstof Politie Zakboek Wetteksten Hulpofficier, auteurs F.J. Schussler () en M. 
Hoekendijk   ISBN 90-14-09044-7 
Politie Zakboek Strafvordering, HovJ, auteur M. Hoekendijk   ISBN 90-14-09041-2 
Leerboek Dossiervorming  

Studieduur   Totaal: 20 dagdelen (36 blokken) opgesplitst in 6 dagdelen en 14 dagdelen.  
In de cursus zijn 2 avondlessen ingepland, afhankelijk van de vorderingen.  
Gesprek met OvJ: 2 weken na afloop van de lessen  

Zelfstudietijd  1-2 uren per dag 

Afronding (examen / toetsing) Het ingediende werkstuk wordt beoordeeld door docenten, OVJ en RC. 

Examenreglement Examenreglement ORV 

Certificaat / diploma 
 

Bij een positieve beoordeling ontvangt de student een certificaat, waarmee hij 
voldoet aan de eisen van het PVOV  betreffende certificering voor dossier-
vorming in grotere recherche onderzoeken. 

Bijzonderheid De cursus is opgesteld in samenwerking met de Nederlandse Politie Academie. 

Prijs per deelnemer Fl. 1.438,00 

 

 

Adres: Mortiersweg 5, Curaçao 
Tel: 00 5999 8666530 
Fax: 00 5999 8692253   
Mail: info@orv.cw 
Website: www.orv.cw 
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