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Voor wie
Bent u werkzaam als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) met politiebevoegdheden,
inclusief geweldsbevoegdheid? Dan ben u verplicht om jaarlijks de training RTGB
Geweldsbeheersing te volgen.
Onderwerpen
Deze opleiding omvat de volgende thema’s:
• Theorie geweldsbeheersing
• Aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (training)
• Opbrengtechnieken
• Bevrijdingstechnieken
• Gebruik van geweldsmiddelen (per categorie)
Insteek/benadering
Tijdens de training RTGB Geweldsbeheersing ligt de nadruk niet alleen op de feitelijke
aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden, maar ook op communicatie, benadering en
geweldsbeheersing. Hoe gaat u een situatie in, hoe borgt u de veiligheid en voorkomt u
escalatie?
Daarnaast wordt er in koppels getraind op het toepassen van geweld (voor het geval een
situatie wél uit de hand loopt) en, indien gewenst, in het omgaan met geweldsmiddelen.
De trainer gaat elk dagdeel een stukje verder, maar herhaalt ook steeds het eerder
geleerde. De kennis en vaardigheden zijn afgestemd op de categorieën I t/m V van de
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB).
Doelen
Na deze afloop van de training kent u de theorie inzake geweldsbeheersing. U bent daarbij
in staat om de aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken toe te passen conform de RTGB
van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie.
Afronding
Deze opleiding rondt u af met een officieel examen (theorie en praktijk) dat wordt
afgenomen door de Politieacademie. Wanneer u voor het examen een voldoende scoort en
blijk geeft van genoeg vaardigheid omtrent geweldsbeheersing, ontvangt u een verklaring.

Enkele reacties:
"Goede feedback gekregen van de examinatoren."
"Prachtige locatie."
"De docent: klasse!"
“Zeker aan te bevelen.”
“De cursusleider is perfect en legt alles zeer goed uit.”
Opleidingsprijs
zie website
Opleidingsduur
Lesdagen: 7 dagdelen inclusief 1 dagdeel examen
Wilt u bij uw aanmelding vermelden in welke categorie u getraind wilt worden
(handboeien, wapenstok, pepperspray e.d.)? Wij nemen eventueel contact met u op voor
overleg, bijvoorbeeld in geval van training pepperspray (categorie V).

Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd
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