
 

Naam van de opleiding 
 

Officier van Dienst (OvD-P) / 
Officier Incidenten Afhandeling ( OIA) 

Algemene beschrijving  (Kleine) incidenten kunnen als gevolg van gebrekkige informatie ontwikkeling 
uitgroeien tot rampen van formaat. Informatiemanagement en planmatig 
optreden zijn daarom van het grootste belang.  
In de cursus ‘Officier van Dienst’ / ‘Officier Incidenten Afhandeling‘ worden de 
deelnemers opgeleid om de structuur en de inzet van het (politie)personeel te 
regelen. Het gaat hierbij om kleine of grootschalige incidenten, die al dan niet 
multidisciplinair worden aangepakt.  

Doelen / eindtermen 
 

1. Het optreden bij noodhulp en grootschalige incidenten. Zowel voorzien als 
onvoorzien. 

2. In het “Gouden uur“ verantwoordelijk voor de opschaling en organisatie van 
de (politie-)eenheden en leidinggevenden. 

3. Het dirigeren van (politie)personeel en het contact onderhouden met de 
meldkamer (op afstand). 

4. Het actief inventariseren (zelf of door informatiebronnen) en analyseren van 
informatie ten behoeve van de beeldvorming en het verdere handelen. 

5. Het kunnen uitzetten van politieprocessen in de juiste prioriteit en volgorde. 
6. Verantwoordelijkheid kunnen dragen voor de politieprocessen tot en met 

de overdracht naar hoger niveau. 
7. Samenwerken met andere hulpdiensten en andere belanghebbenden. 
8. Het tijdens de uitvoering kunnen schakelen tussen operationeel en tactisch 

en strategisch niveau. 
9. Het kunnen omgaan met en anticiperen op beperkte capaciteit, onbekende 

risico’s en informatie. 
10. Snel, methodisch en doelmatig kunnen werken in de uitvoering als OvD-

P/OIA. 

Inhoud / onderwerpen  Zie doelen / eindtermen 

Werkvormen  Instructie: voorschriften, procedures en overige kennisaspecten met 
betrekking tot de functie van OvD-P / OIA worden besproken en toegelicht 
door de docenten. 

 Groepsopdrachten: Opdrachten worden in subgroepen bediscussieerd en 
uitgewerkt, waarna het resultaat aan de groep wordt weergegeven. 

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

 Praktijkoefeningen: Afhandeling, zowel voor wat betreft het verkrijgen van 
inzicht in de te volgen processen en procedures, als het oefenen van het 
bijbehorend gedrag als leidinggevende op de plaats van het incident. In de 
praktijklessen wordt een incident zo reëel mogelijk nagebootst en wordt de 
cursist behoorlijk onder druk gezet. 

Doelgroep  
 

Politieorganisatie: personen werkzaam op die functies in de organisatie waar de 
werkwijze van de Ovd-P integraal geïmplementeerd wordt (of zal worden). 

Groepsgrootte 10-12 personen 

Instroomeisen 
 

In het bezit van de VPO (of gelijkwaardige niveau 4 opleiding) en belast zijn of 
gaan worden als Officier van Dienst / Officier Incident Afhandeling. 

Aanmelding door  Het Diensthoofd 

Locatie Leslokaal en oefengebouw met rijwegen 

Adres: Winston Churchillweg 8, Curaçao 
Tel: 00 5999 8666530 
Fax: 00 5999 8692253   
Mail: info@orv.an 
Website: www.orv.an 

mailto:info@orv.an


 

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

Lesstof Syllabus. 

Studieduur  20 dagdelen. 

Zelfstudietijd  1 – 2 uur gedurende de eerste vier dagen van de opleiding. 

Afronding (examen / toetsing) Praktijkexamen en bespreking resultaten met trainer/coach. 

Examenreglement Examenreglement ORV is van toepassing. 

Certificaat / diploma Certificaat. 

Bijzonderheid:  De opleiding zoals hier beschreven, is gericht op politieambtenaren (OVD-P). 
Voor andere doelgroepen is een variant hierop beschikbaar (OIA) 
Oefeningen worden levensecht opgezet met medewerking van de 
samenwerkingspartners en er wordt gebruik gemaakt van acteurs. 

Prijs per deelnemer: Fl. 4.181,00 

 


