
Naam van de opleiding 
 

Integrale Beroepsvaardigheden Training (IBT) 

Algemene beschrijving van de 
opleiding  

De ambtenaar van politie aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, is 
bevoegd in de rechtmatige uitoefening van zijn taak geweld te gebruiken 
tegen personen en goederen of vrijheidsbeperkende beperkende middelen 
te gebruiken tegen personen, wanneer het daarmee beoogde doel dit, mede 
gelet op de hieraan verbonden gevaren, rechtvaardigt en dat doel niet op 
andere wijze kan worden bereikt. 
Dit betekent dat het subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen in acht 
dienen te worden genomen. Dit geweldsmonopolie dat bij de Overheid 
berust wordt toevertrouwd aan o.a. de ambtenaar van politie om namens de 
Overheid gepast geweld toe te passen tijdens haar taakuitvoering. Alvorens 
de geweldsmiddelen toe te passen in de praktijk moeten deze goed 
geoefend zijn. Dit eist een constante goede beheersing en kennis van de 
geweldsmiddelen. 
De integrale beroepsvaardigheidstrainingen omvat de instructie en het 
oefenen in de vaardigheden van geweldsbeheersing, aanhoudings-, 
zelfverdediging- en schietvaardigheden, wapenstok, evenals het gebruik van 
pepperspray of andere geweldsmiddelen die bij de doelgroep in gebruik zijn. 

Doelen / eindtermen 
 

Na afloop van de IBT beschikken de deelnemers over de kennis en 
vaardigheden benodigd om verantwoord om te gaan met de (vuur)wapenen. 
De deelnemers beheerst in voldoende mate de/het: 
- subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginselen, 
- schietvaardigheid, 
- gebruik van pepperspray, 
- aanhoudingsvaardigheden, 
- zelfverdedigingsvaardigheden. 
De deelnemer heeft voldoende kennis van de geweldinstuctie en kan in 
specifieke en/of complexe situaties de mate van het te gebruiken geweld en 
geweldsmiddel inschatten. 

Inhoud / onderwerpen  
 

Schietvaardigheid: 
de cursist oefent in het veilig en doelmatig omgaan met het dienstpistool. Dit 
is van belang zowel voor zijn/haar eigen veiligheid op straat als voor de 
veiligheid van zijn/haar directe omgeving.  
Aanhoudingsvaardigheden: 
de cursist oefent in het aanhouden van een gevaarlijke/vuurgevaarlijke 
verdachte met minimaal gebruik van geweld. 
Zelfverdedigingsvaardigheden: 
de cursist oefent om op eenvoudige wijze een goede stelling in te nemen 
tegen diegenen die hem/ haar willen aanvallen. De nieuwe “extendable 
baton” maakt thans ook deel uit van dit onderdeel. 
Geweldsbeheersing:  
de cursist leert overwegingen te maken wanneer welk geweldsmiddel het 
meest geschikte is voor die situatie. 
Pepperspray: 
de cursist wordt bekwaamd in het gebruik van pepperspray en de daarbij 
behorende technieken en krijgt inzicht in de mogelijkheden en beperkingen 
van de spray.  

Werkvormen Theorie geweld- en ambtsinstructie: klassikaal. 
Praktijk: ‘droog’ oefenen met oefen-peperspay. 
Zelfverdediging onderling oefenen. 
Het oefenen met de extendable baton 
Schietvaardigheid: praktisch en/of met behulp van een simulator. 



Aanhoudingsvaardigheden en auto procedure  
Zelfstudie 

Doelgroep  Alle (vuur-)wapen dragenden belast met rechtshandhaving en veiligheidszorg 
alsmede anderen die geoefend moeten zijn in het omgaan met (vuur)wapens 

en de beheersing van de overige technieken. 
Groepsgrootte 8 - 12 personen. 

Instroomeisen Alle (vuur-)wapen dragenden belast met rechtshandhaving en veiligheids-
zorg.  

Aanmelding door  Het Diensthoofd. 

Locatie ORV, schietbaan en simulator locatie 

Docenten Vuurwapendocenten ORV 

Lesstof  syllabus gewelds- en ambtsinstructie, syllabus wapenleer en veiligheid 

Studieduur  Voor het behalen van het IBT paspoort: 6 dagdelen (incl. examen) 
Voor de jaarlijkse aantekeningen / her-certificering: 4 dagdelen 

Zelfstudietijd  4-6 uren per week. 

Afronding / toetsing: Elk vak wordt afgerond met een toets. 

Examenreglement Examenreglement ORV. 

Certificaat / diploma* IBT-paspoort (wordt van aantekening voorzien bij her-certificering) 

Regelgeving MR N0. 2015/015638/MJ:  
Ministriële Regeling met algemene werking houdende de formalisering van 
de Integrale Beroepsvaardigheidstraining (IBT) die door het 
Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg (ORV) op Curaçao 
wordt verzorgd.  
Onderlinge regeling houdende kwaliteitseisen, opleidings- en trainings-
vereisten politie van Curaçao, van Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius 
en Saba; HOOFDSTUK 7 FUNCTIE-EISEN, VAARDIGHEIDSNORMEN E.A. , 
conform art. 41 Rijkswet Politie. 

Bijzonderheid:  Deelnemers krijgen na succesvol afronden van de opleiding het IBT-paspoort. 
Voorts moet twee maal per jaar, per onderdeel een hercertificering plaats 
vinden, die bij afronding wordt aangetekend in het IBT paspoort. 
De deelnemers dienen hun koppel en volledige wapen uitrusting bij zicht te 
hebben tijdens de training. In geval van hercertificering dienen zij ook hun 
IBT paspoort bij zich te hebben.  

Prijs per deelnemer: Fl. 652,00 p/deeln.       (jaarlijkse aantekening Fl. 459,00 p/deeln. ) 

 
 


