
 

Naam van de opleiding 
 

Hulp Officier van Justitie (HOVJ) 

Algemene beschrijving van de 
opleiding  

De opleiding Hulp Officier van Justitie bestaat uit de volgende onderdelen: 
De Instaptoets: Na een traject van zelfstudie voor de kwalificatie HOVJ doet de 
kandidaat een toets, die toelating geeft tot het seminar. 
Een 5-daagse seminar Hulp Officier van Justitie: Gedurende 5 achtereen- 
volgende dagen volgt de kandidaat een opleiding volgens een juridisch analyse 
model voor de functie van HOVJ. 

Doelen / eindtermen Het opleiden tot Hulp officier van Justitie.  

Inhoud / onderwerpen  
 

Strafrecht, strafvordering, bevoegdheden bijzondere wetgeving met betrekking 
tot dwangmiddelen. 

Werkvormen Tijdens de verzorging van het seminar zullen onder andere de volgende 
onderwijsvormen/ didactische werkvormen worden gehanteerd: 

 Instructie: voorschriften, procedures en overige kennisaspecten met 
betrekking tot de functie van Hulp Officier van Justitie (HOVJ) worden 
besproken en toegelicht door de docent. 

 Groepsopdrachten: op grond van groepsopdrachten zal de verworven kennis 
worden toegepast. Opdrachten worden in subgroepen bediscussieerd en 
uitgewerkt, waarna het resultaat aan de klas wordt weergegeven. 

 Individuele opdrachten: op grond van casuïstiek zal de verworven kennis 
individueel worden toegepast. 

 Praktijkoefeningen: de praktijkoefening (simulaties) is een krachtige methode 
om te leren over adequaat optreden als Hulp Officier van Justitie, zowel wat 
betreft het krijgen van inzicht in de te volgen voorschriften en procedures, als 
het oefenen van het bijbehorend gedrag als leider onderzoek.  

Doelgroep  Diegenen die belast gaan worden als Hulp Officier van Justitie 

Groepsgrootte 10-12 personen 

Instroomeisen 
 

Kandidaat dient een VPO-diploma of gelijkwaardige diploma op zak te hebben 
en geslaagd te zijn voor de instaptoets. 

Aanmelding door  Het Diensthoofd 

Locatie ORV  

Docenten Door NPA en ORV gecertificeerde docenten. 

Studieduur  De doorlooptijd van het traject (toetsing instapniveau, verzorging van het 
seminar, toetsing seminar) is ruim 8 maanden.  

Zelfstudie  40 uren voor instaptoets, 45 uren voor mastertoets 

Afronding  
 

De onderwerpen worden afgesloten met schriftelijke toetsen. De specifieke 
onderwerpen zijn 40 multiple-choice vragen voor wat betreft de instaptoets en 
een zestal beoordelingsmomenten naar aanleiding van een aantal casussen, voor 
wat betreft de afronding van het seminar. Om als geslaagd voor deze cursus te 
worden aangemerkt dient ten minste de kwalificatie “voldoende” (in structuur 
puntentelling) te worden behaald voor elk der onderwerpen.  

Examenreglement Examenreglement ORV 

Certificaat / diploma Certificaat HOVJ 

Bijzonderheid Registratie in bestand van het Centrum Competentie Meting 

Prijs per deelnemer: Fl. 1.219,00 

 


