
 

Naam van de opleiding 
 

Observatie Team (OT), de basisopleiding 

Algemene beschrijving van de 
opleiding  

De training is erop gericht om de deelnemer te trainen in onopvallend en op 
veilige wijze en op basis van non-politieel gedrag, stelselmatig personen en 
zaken heimelijk te observeren. 

Doelen / eindtermen 
 

Doelstelling: Op verantwoorde wijze in teamverband werken voor het 
heimelijk gadeslaan van personen of zaken door middel van een rijdend 
onderzoek, observatie, zo min mogelijk gebruik maken van technologie, zo 
onzichtbaar mogelijk uit te voeren voor zowel het publiek als het subject. 

Inhoud / onderwerpen  1.  Technisch en veilig rijden 
2.  Rijden bij duisternis 
3.  Procedures bij het volgen 
4.  Procedures bij zicht 
5.  Observeren 
6.  Schriftelijke bescheiden opmaken (Observatie rapportages) 
7.  Procedures bij kwijt situatie 
8.  Procedures bij zicht op parkeerplaatsen/benzine pomp. 
9. Procedures bij industrie / privé terreinen. 
10. Multi-tasking 

Werkvormen Het praktisch uitvoeren van opdrachten op straat, klassikaal vragen stellen en 
discussies, directe coaching, begeleiding, beoordeling gesprekken  

Doelgroep Politieambtenaren, douaneambtenaren, medewerkers van het RST. 

Groepsgrootte 
 

Minimaal 5, maximaal 8 personen. 

Instroomeisen 
 

Beëdigde politie en douane ambtenaar aangewezen door zijn Korps, integer, 
bedreven bestuurder, in teamverband kunnen werken  

Aanmelding door Door het Diensthoofd 

Locatie 
 

Een coverlocatie  

Docent(en) 
 

Ervaren praktijkdocenten  

Lesstof Power point presentatie en hard kopie van verschillende andere 
onderwerpen die ter sprake komt gedurende de opleiding (verboden om ze 
uit de lokaliteit mee te nemen). 

Studieduur  5 weken 

Zelfstudietijd  n.v.t. 

Afronding 
 

Praktisch examen van 3 dagen in de laatst week van de opleiding. 

Examenreglement Reglement van deze opleiding is conform de regels van de Politieacademie te 
Zutphen, opleiding HG / HWTR.  
 Certificaat/diploma/ Getuigschrift 

 
Getuigschrift 

Bijzonderheid:  Benodigdheden cursist: een onopvallende auto, GSM, tank pasje voor 
benzine, contant geld om in de laatste weken horeca faciliteiten te bezoeken 
en artikelen om zich onopvallend te kunnen transformeren. 
Verwijdering: een cursist kan verwijderd worden uit de opleiding bij onfat-
soenlijk gedrag of afwijking aan de normen/vaak te laat en bij onveilig rijge-
drag na het krijgen van twee gele kaarten.  

Prijs per deelnemer: Fl. 2.469,00 

 


