
 

Naam van de opleiding 
 

Bavpol/Boa  

Algemene beschrijving  De opleiding is erop gericht om personen die uit hoofde van hun functie 
opsporingsbevoegdheid hebben, van de nodige kennis te voorzien. 
De juridische grondslag van onderhavig onderwerp is te vinden in  
- artikel 184 en 185 van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 

Antillen, 
- het Landsbesluit houdende algemene maatregelen, regelende de instelling 

van het instituut Buitengewoon Agent van Politie 1966, 
- artikel 10 en 41 van de Rijkswet Politie, 
- Ministeriele Beschikking Opleiding Buitengewoon Agent Van Politie No. 

3938/MJ (BAP)/ Bijzonder Opsporing Ambtenaar (BOA). 
- en vooralsnog gelet op 16 lid 2 sub b van de Politie regeling 1999 (P.B. 1999 

no.79) 
De praktijk leert dat de buitengewoon agenten van politie beperkt zijn tot het 
uitoefenen van de werkzaamheden die in de Ministeriele Beschikking 
bepaald is. Die (opsporing) werkzaamheden worden mede door de 
werkgever aangegeven conform een wettelijke regeling. 

Doelen / eindtermen 
 

Aan het einde van de opleiding beschikt de deelnemers over de benodigde 
juridische kennis en praktische vaardigheden om zijn/haar taak als 
buitengewoon agent van politie / bijzonder opsporingsambtenaar uit te 
voeren.  

Inhoud / onderwerpen  
 

De opleiding bestaat uit drie modules. De modules A en B zijn de basis-
modules geldende voor alle bavpollers/boa’s. Module C is een specialisatie, 
gericht op de aard van de toegewezen werkzaamheden  
Onderwerpen die aanbod komen in de basismodules zijn o.a.: rechts- en 
wetskennis, talen, praktisch optreden, professionele gespreksvoering, Back-
bone, klantvriendelijk onthaal- en het opmaken van proces verbaal. In 
module C gaat het om wetskennis en vaardigheden m.b.t. het specifieke 
rechtsgebied waarop men als bavpoller/boa  werkt of gaat werken. 

Werkvormen Instructie en discussie,  
casuïstiek (individueel en in groepsverband), 
oefeningen / opdrachten (individueel en in groepsverband), 
praktijksimulaties. 

Doelgroep 
 

Personen die door middel van een Landsbesluit door de Minister van Justitie 
als zodanig zijn aangewezen, of zullen worden aangewezen. 

Groepsgrootte 12-16 personen. 

Instroomeisen VSBO PKL werk- en denkniveau . 

Aanmelding door / via Het diensthoofd/ de directeur. 

Locatie ORV of op locatie. 

Docent(en) ORV-docenten. 

Lesstof Syllabi en wetboeken. 

Studieduur  Het totaal aantal contacturen is 320.  
De doorlooptijd van de opleidingen hangt af van het aantal sessies per week. 
Voorbeeld: met twee sessies per week heeft de opleiding een doorlooptijd 
van 6 maanden, met 16 lesuren per week duurt de opleiding 20 weken. 

Zelfstudietijd  2 uren per lesdag. 
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Fax: 00 5999 8692253   
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mailto:info@orv.cw


 

Afronding (examen / toetsing) Examen. 

Examenreglement Het examenreglement van ORV is van toepassing. 

Certificaat / diploma Diploma. 

MB Ministeriele Beschikking Opleiding Buitengewoon Agent Van Politie No. 
3938/MJ (BAP)/ Bijzonder Opsporing Ambtenaar (BOA).  
MB d.d. 6 februari 2015 Examenreglement. 

Bijzonderheid Alle, door de Minister van Justitie bij Landbesluit aangestelde buitengewoon 
agenten van politie / bijzonder opsporingsambtenaren, dienen in het bezit te 
zijn van het diploma Bavpol/Boa van het ORV. 

Prijs per deelnemer Fl. 2.788,00 

 
Refreshmentcursus 
 

Op verzoek van klanten kan een refreshmentcursus georganiseerd  worden. 
Hierin worden de hoofdzaken van de opleiding herhaald, nieuwe en 
verandering in wetgeving worden behandeld en waarin praktijkkwesties aan 
de orde komen.  
De duur en de prijs zijn afhankelijk van het gezamenlijk overeen te komen 
programma.  

 


