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Safety, Security, Integrity and Management 

Buitengewoon Agent Van Politie Refreshment Course 

 
 

Doel van de training 
 
De training biedt BAVP- opgeleide professionele security 
dienstverleners de mogelijkheid hun skills te actualiseren. 
Hierdoor zijn ze hernieuwd in staat om op adequate wijze bij 
te dragen aan de (beveiligings)doelstellingen van hun 
werkgever; een goede beveiliging is immers essentieel voor 
de continuïteit en winstgevendheid van de onderneming. 
Het volgen van de speciaal door Scientia ontwikkelde BAVP 
Refreshment Course is dan ook sterk aan te bevelen.     
 
Programma 
 
De lesstof weerspiegelt de reguliere BAVP-opleiding. Op 
basis van casuïstiek behandelen de docenten in een relatief 
kort tijdsbestek alle wettelijke vereiste onderwerpen van de 
reguliere BAVP opleiding.  
 
De onderwerpen die aan de orde komen zijn: 

 Inleiding recht en elementair strafrecht 

 praktische toepassing strafvordering en politieoptreden 

 proces-verbaal en rapportage 

 politiehandvest en instructie BAVP 

 wapenkennis en schietvaardigheid 

 exercitie en eerbewijs 

 lichamelijke oefening en zelfverdediging 

 sociale vaardigheden (taalgebruik, conflicthantering en 
attitude vorming) 

 
Onze Docenten 
 
Scientia beschikt over een docentenpool met ruime ervaring 
op het gebied van BAVP opleidingen. Het merendeel van de 
docenten zijn oud-politieambtenaren die verbonden zijn of 
waren aan de politieacademie van Suriname. Hun kennis en 
expertise op dit vakgebied is daarom vanzelfsprekend zeer 
ruim.  
 

Toelatingseisen 
 
Alle deelnemers aan de BAVP Refreshment Course moeten 
in het verleden het examen van de reguliere BAVP opleiding 
met goed gevolg hebben afgelegd. 

 
Praktische informatie 
 
Deze opleiding wordt in-company verzorgd. Startdatum en 
locatie worden in overleg met de opdrachtgever bepaald. 
De kosten van de opleiding zijn afhankelijk van tijd, plaats 
en aantal deelnemers en mogelijk aanvullende wensen van 
de opdrachtgever. Graag informeren wij u over de 
mogelijkheden.  
 
Mocht u voor deze opleiding interesse hebben, neem dan 
contact op met de opleidingsadministratie, op het 
telefoonnummer: 493044 of op het e-mailadres: 
info@scientianv.com. 

 
Certificatie en accreditatie opleidingen.  
 
Na afloop van de Refreshment Course ontvangen de 
deelnemers een certificaat van Scientia N.V.  
Scientia N.V. Suriname is gelieerd aan het Nederlandse 
opleidingsinstituut Beccaria, dat erkend is door het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Voor haar post-
Hbo opleidingen is zij erkend door de Stichting Post-Hbo. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Voor beveiligingspersoneel op management- en uitvoerend niveau geldt, dat kennis en vaardigheden in de loop van tijd 
afnemen. Om dit te voorkomen dienen deze te worden onderhouden. Veranderende wet- en regelgeving of wijzigende 
maatschappelijke inzichten stellen aan de beroepsvaardigheden andere eisen. Echter ook - door simpel weg - de 
schietvaardigheid niet periodiek te beoefenen, loopt de werkgever onnodige risico's. De BAVP Refreshment Course brengt 
beveiligingsbeambten weer op het vereiste en actuele niveau. 
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