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Uitgegeven, 26 oktober 2011

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers
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IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is de bestaande regeling van de opleiding van en het onderricht aan politiepersoneel to vervangen door een nieuwe regeling die aansluit bij het Korps inrichtingsplan 2011;
Gelet op:
artikel 10, onderdeel d, van de Landsverordening politie (AB 1988 no. 18), j°. artikel 21,
eerste lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103);
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
§ 1. Algemene Bepalingen
Artikel 1
In dit landsbesluit wordt verstaan onder:
de Minister
: de minister, belast met justitie;
de korpschef
: de ambtenaar, belast met de dagelijkse leiding van het Korps
Politie Aruba;
het Hoofd de ambtenaar, belast met de leiding van de Divisie Politie Opleiding en Ontwikkeling;
de politieambtenaar de ambtenaar, bedoeld in artikel 1 van de Landsverordening
politie (AB 1988 no. 18);
de kandidaat
: degene die tot de opleiding is toegelaten;
het Instituut
: het Politie Opleidingsinstituut van de Divisie Politie Opleiding
& Ontwikkeling van het Korps Politie Aruba;
de module : een zelfstandige eenheid van presentatie, verwerking en toetsing van een deel van het programma van een opleiding;
de opleiding : een samenhangend geheel van modules, gericht op het behalen
van een diploma of certificaat;
het opleidingsdocument : het document waarin de belangrijkste kenmerken van de opleiding worden vastgelegd;
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: al hetgeen studenten bij afsluiting van hun opleiding geleerd
moeten hebben.
Artikel 2

Aan het Instituut worden de volgende opleidingen verzorgd:
a. de opleiding ter verkrijging van het diploma LBO-politieopleiding kwalificatieniveau
II;
b. de opleiding ter verkrijging van het diploma MBO-politieopleiding kwalificatieniveau
III;
c. de opleiding ter verkrijging van het diploma MBO-politieopleiding kwalificatieniveau
IV;
d. de opleiding ter verkrijging van het middenkaderdiploma;
e. de opleiding ter verkrijging van het kaderdiploma;
f. de opleiding ter verkrijging van het hogerkaderdiploma;
g. specialistische en aanvullende opleidingen.
Artikel 3
1. Er wordt vanwege het Land (voortgezet) beroepsonderwijs voor politieambtenaren verzorgd. De korpschef wijst de bij het Korps Politie Aruba werkzame ambtenaren
aan, die als leerkracht bij het Instituut zullen fungeren.
2. De Minister wijst in overleg met de korpschef de personen aan die als gastdocent bij het Instituut zullen fungeren.
3. De door het Instituut gegeven opleidingen worden verzorgd door personen die
ingevolge artikel 35 van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT
103) bevoegd of bekwaam zijn tot geven van voortgezet onderwijs.
4. Indien de opleidingsmogelijkheden in Aruba niet toereikend zijn, kan een politieambtenaar in de gelegenheid worden gesteld een opleiding in het buitenland to volgen.
Artikel 4
Bij regeling van de minister, belast met onderwijs, wordt voor de opleidingen, bedoeld in artikel 2 een opleidingsdocument vastgesteld, dat minimaal voorschriften bevat
over:
a. de opleidingsstructuur;
b. de eindtermen;
c. het examenprogramma;
d. het examenreglement en de begrippenlij st;
e. het reglement van het Instituut.
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Artikel 5
1.Degene die als ambtenaar een benoeming in de rang van agent in opleiding aanvaardt, verklaart zich daardoor bereid om na het behalen van het diploma LBOpolitieopleiding kwalificatieniveau II, bedoeld in artikel 2, onderdeel a, voor een onafgebroken periode van tenminste twee jaar en na het behalen van het diploma MBOpolitieopleiding kwalificatieniveau III bedoeld in artikel 2, onderdeel b, voor een onafgebroken periode van tenminste vijf jaar als politieambtenaar werkzaam te zijn bij het Korps
Politie Aruba.
2. Indien de werkzaamheid bij het Korps Politie Aruba van een ambtenaar als bedoeld in het eerste lid, binnen twee jaar na het behalen van het diploma LBOpolitieopleiding kwalificatieniveau II of binnen vijf jaar na het behalen van het diploma
MBO-politieopleiding kwalificatieniveau III, op eigen verzoek of door eigen toedoen is
beeindigd, is hij aan het Land verschuldigd een evenredig deel van de door de Minister
vast te stellen kosten van de door hem genoten opleiding(en).
Artikel 6
1. De bij het Instituut werkzame leerkrachten ontvangen een door de Minister vast
te stellen maandelijkse vergoeding, evenals een vergoeding per gegeven lesuur van 45 minuten, voor zover dat lesuur voor meer dan tweederde buiten de voor hem vastgestelde
diensttijd valt.
2. Leerkrachten die les geven in een yak waaraan naar het oordeel van de Minister
meer dan de gebruikelijke hoeveelheid correctiewerk is verbonden en/of de opdracht krijgen tot het ontwikkelen van lesmateriaal, ontvangen daarvoor een door hem vast te stellen
extra uurvergoeding.
3. De gastdocenten ontvangen een door de Minister vastgestelde vergoeding voor
elk lesuur van 45 minuten dat door hen wordt verzorgd. Zij ontvangen tevens een door de
Minister vast te stellen uurvergoeding voor lesvoorbereiding, correctie en examinering
voor elk vak of module die door hen wordt verzorgd.
4. De in dit artikel genoemde vergoedingen komen ten laste van de begroting van
het ministerie van de Minister.
Artikel 7
1. Kandidaten tegen wie gedurende de opleiding, genoemd in artikel 2, onderdelen
a en b, zodanige bezwaren blijken te bestaan of te zijn ontstaan, dat zij ongeschikt moet
worden geacht voor het vervullen van de functie van politieambtenaar, wordt door het
Hoofd namens de korpschef de toegang tot het Instituut en het recht op het volgen van de
opleiding ontzegd.
2. Onverminderd het eerste lid kan het Hoofd namens de korpschef een kandidaat
de toegang tot het Instituut en het recht op het volgen van de opleiding ontzeggen, indien
de kandidaat:
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a. de tot een opleiding behorende lessen niet geregeld bijwoont;
b. blijk geeft van onvoldoende ijver;
c. onvoldoende vorderingen boekt;
d. door zijn houding of gedrag de voortgang van de lessen verstoort.
3. Degene die op grond van het eerste of tweede lid de toegang tot het Instituut en
het recht op het volgen van de opleiding is ontzegd, wordt niet toegelaten tot een examen
daarvoor en wordt door de korpschef van de opleiding verwijderd.
4. Beroep bij de ambtenarenrechter tegen een der maatregelen, bedoeld in het eerste of tweede lid, heeft geen schorsende werking.

§2 De opleiding ter verkrijging van het diploma LBO-politieopleiding
kwalificatieniveau II
Artikel 8
1.De algemene doelstelling van de opleiding ter verkrijging van het diploma LBOpolitieopleiding kwalificatieniveau II is een kandidaat door middel van het aanleren van
vaardigheden, kennisoverdrachten en stage een zodanige vorming te geven, dat hij in staat
is om in groepsverband de aan hem toegewezen politietaken naar behoren te vervullen.
2. In het opleidingsdocument voor de opleiding ter verkrijging van het diploma
LBO-Politieopleiding kwalificatieniveau II, zoals bedoeld in artikel 4, wordt in het eerste
lid aangegeven doelstelling nader uitgewerkt.
Artikel 9

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

De opleiding omvat de navolgende acht (8) modules:
introductie;
toezicht en controle;
optreden bij strafbare feiten;
toezicht verkeersveiligheid;
optreden bij verkeersongevallen;
integrale beroepsvaardigheden training;
vastleggen informatie;
werkend leren (praktijkstage).
Artikel 10

1. De opleiding vangt aan op de eerste werkdag in de maand januari van het jaar en
wordt zo vaak als daar behoefte aan is verzorgd.
2. De duur van de opleiding bedraagt twaalf (12) maanden, verdeeld in:
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a. een (1) semester van zes (6) maanden voor het volgen en afronden van de modules genoemd in artikel 9, onder a tot met e, en het volgen van de modules genoemd in artikel
9, onder f en g;
b. een (1) semester van zes (6) maanden, voor het volgen en afronden van de modules genoemd in artikel 9, onder f, g en h;
3. Aan de kandidaat die alle in artikel 9 genoemde modules heeft behaald, wordt
het diploma LBO-politieopleiding kwalificatieniveau II uitgereikt.

§ 3. De opleiding ter verkrijging van het diploma MBO-politieopleiding
kwalificatieniveau III
Artikel 11
1. De algemene doelstelling van de opleiding ter verkrijging van het diploma
MBO-politieopleiding kwalificatieniveau III is een kandidaat door middel van het aanleren
van vaardigheden, kennisoverdracht en stage een zodanige vorming te geven, dat hij in
staat is zelfstandig de aan de uitvoering van de politietaken verbonden werkzaamheden
naar behoren te vervullen.
2. In het opleidingsdocument voor de opleiding ter verkrijging van het diploma
MBO-politieopleiding kwalificatieniveau III, zoals bedoeld in artikel 4, wordt de in het
eerste lid aangegeven doelstelling nader uitgewerkt.
Artikel 12

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

De opleiding omvat de navolgende negen (9) modules:
algemene basisvorming politie;
veelvoorkomende criminaliteit;
verkeer;
beroepsvorming;
vastlegging informatie;
persoonstraining;
integrale beroepsvaardigheden training;
algemeen vormend onderwij s;
werkend leren (stage).
Artikel 13

1. De opleiding vangt aan op de dag waarop een nieuw schooljaar op de openbare
scholen voor middelbaar beroepsonderwijs begint.
2. De duur van de opleiding bedraagt zesendertig (36) maanden, verdeeld in:
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a. vier (4) semesters van in totaal vierentwintig (24) maanden voor het volgen en afronden
van de modules, genoemd in artikel 12, onder a tot en met f, en het volgen van de modules, genoemd in artikel 12, onder g en h;
b. twee (2) semesters, met een duur van twaalf (12) maanden, voor het volgen en afronden
van de modules, genoemd in artikel 12, onder g, h en i;
3. Aan de kandidaat die alle in artikel 12 genoemde modules heeft behaald, wordt
het diploma MBO-politieopleiding kwalificatieniveau III uitgereikt.

§ 4. De opleiding ter verkrijging van het diploma MBO-politieopleiding
kwalificatieniveau IV
Artikel 14
1. De algemene doelstelling van de opleiding ter verkrijging van het diploma
MBO-politieopleiding kwalificatieniveau IV is om de kandidaat in de eerste fase van de
opleiding, door middel van het aanleren van vaardigheden, kennisoverdracht en stage een
zodanige vorming te geven, dat hij in staat is zelfstandig de aan de uitvoering van de politietaken verbonden werkzaamheden naar behoren te vervullen. In de tweede fase van de
opleiding is de doelstelling om de kandidaat een ruimere vakkennis te verschaffen en zijn
beroepshouding op een hoger peil te brengen.
2. In het opleidingsdocument voor de opleiding ter verkrijging van het diploma
MBO-politieopleiding kwalificatieniveau IV, zoals bedoeld in artikel 4, wordt de in het
eerste lid aangegeven doelstelling nader uitgewerkt.
Artikel 15
De eerste fase van de opleiding ter verkrijging van het diploma MBOpolitieopleiding kwalificatieniveau IV omvat de modules zoals genoemd in artikel 12.
Artikel 16
1. De opleiding vangt aan op de dag waarop een nieuw schooljaar op de openbare
scholen voor middelbaar beroepsonderwij s begint.
2. De duur van de opleiding bedraagt vierentwintig (24) maanden, verdeeld in:
a. drie (3) semesters van in totaal achttien (18) maanden, voor het volgen en afronden van
de modules, genoemd in artikel 12, onder a tot en met f, en het volgen van de modules,
genoemd in artikel 12, onder g en h;
b. een (1) semester van in totaal zes (6) maanden, voor het volgen en afronden van de modules, genoemd in artikel 12, onder g, h en i;
3. Aan de kandidaat die alle in artikel 12 genoemde modules heeft behaald, wordt
het diploma MBO-politieopleiding kwalificatieniveau III uitgereikt.
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Artikel 17

De tweede fase van de opleiding ter verkrijging van het diploma MBOpolitieopleiding kwalificatieniveau IV omvat de volgende zes (6) modules:
a. verkeer;
b. criminaliteit;
c. toezicht op de naleving van wettelijke maatregelen;
d. openbare orde, maatschappelijke zorg en integrale veiligheid;
e. milieu;
f. praktijkbeoordeling.
Artikel 18
1. De opleiding vangt aan op de dag waarop een nieuw schooljaar op de openbare
scholen voor middelbaar beroepsonderwij s begint.
2. De duur van de opleiding bedraagt vierentwintig (24) maanden en omvat vier (4)
semesters, ieder met een duur van zes (6) maanden.
3. Aan de kandidaat die alle in artikel 12 en artikel 17 genoemde modules heeft
behaald wordt het diploma MBO-politieopleiding kwalificatieniveau IV uitgereikt.

§ 5. De opleiding ter verkrijging van het middenkaderdiploma
Artikel 19
1. De algemene doelstelling van de opleiding ter verkrijging van het middenkaderdiploma is om de aanwezige vakkennis van de kandidaat te vergroten, hem zowel in vaktechnisch als praktisch opzicht een ruimer inzicht te geven en hem voor te bereiden op het
vervullen van een leidinggevende taak.
2. In het opleidingsdocument voor de opleiding ter verkrijging van het middenkaderdiploma, zoals bedoeld in artikel 4, wordt de in het eerste lid aangegeven doelstelling
nader uitgewerkt.
Artikel 20
De opleiding omvat de volgende zes (6) modules:
a. coachen en sturen;
b. communicatie;
c. persoonlijk management;
d. integriteit;
e. maatschappelijke bewustwording;
f. optreden plaats delict.
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Artikel 21

1. Indien hiertoe behoefte bestaat doet de korpschef aan de Minister een voorstel
tot het verzorgen van de opleiding ter verkrijging van het middenkaderdiploma.
2. Minimaal vier (4) maanden voor aanvang van deze opleiding maakt de korpschef schriftelijk bekend wanneer met de opleiding een aanvang wordt gemaakt, waar zij
plaats zal vinden, hoeveel deelnemers toegelaten zullen worden, wie in aanmerking komen
voor het volgen van de opleiding en op welke dag men zich uiterlijk voor de opleiding
moet opgeven.
3. De korpschef maakt de namen van degenen die tot de opleiding zijn toegelaten
bekend.
4. De duur van deze opleiding bedraagt twaalf (12) maanden, verdeeld in twee (2)
semesters van zes (6) maanden.
5. Aan de kandidaat die alle in artikel 20 genoemde modules heeft behaald, wordt
het middenkaderdiploma uitgereikt.

§ 6. De opleiding ter verkrijging van het kaderdiploma
Artikel 22
1. De algemene doelstelling van de opleiding ter verkrijging van het kaderdiploma
is om de aanwezige vakkennis van de kandidaat te vergroten en hem zowel in vaktechnisch als praktisch opzicht een ruimer inzicht te geven in zijn leidinggevende taak.
2. In het opleidingsdocument voor de opleiding ter verkrijging van het kaderdiploma, zoals bedoeld in artikel 4, wordt de in het eerste lid aangegeven doelstelling nader
uitgewerkt.
Artikel 23
De opleiding omvat de volgende zeven (7) modules:
a. leidinggeven aan mensen;
b. visie en beleid;
c. integraal veiligheidsbeleid;
d. grootschalig optreden;
e. intake en service;
f. bemiddelen en onderhandelen;
g. hulpofficier van justitie.
Artikel 24
1. Indien hiertoe behoefte bestaat doet de korpschef aan de Minister een voorstel
tot het verzorgen van de opleiding ter verkrijging van het kaderdiploma.
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2. Minimaal vier (4) maanden voor aanvang van deze opleiding maakt de korpschef schriftelijk bekend wanneer met de opleiding een aanvang wordt gemaakt, waar zij
plaats zal vinden, hoeveel deelnemers toegelaten zullen worden, wie in aanmerking komen
voor het volgen van de opleiding en op welke dag men zich uiterlijk voor de opleiding
moet opgeven.
3. De korpschef maakt de namen van degenen die tot de opleiding zijn toegelaten
bekend.
4. De duur van deze opleiding bedraagt achttien (18) maanden, verdeeld in drie (3)
semesters van zes (6) maanden.
5. Aan de kandidaat die alle in artikel 23 genoemde modules heeft behaald, wordt
het kaderdiploma uitgereikt.

§ 6. De opleiding ter verkrijging van het hogerkaderdiploma
Artikel 25
1. De algemene doelstelling van de opleiding ter verkrijging van het hogerkaderdiploma is om de aanwezige vakkennis van de kandidaat te vergroten en hem zowel in vaktechnisch als praktisch opzicht een ruimer inzicht te geven in zijn leidinggevende taak.
2. In het opleidingsdocument voor de opleiding ter verkrijging van het hogerkaderdiploma, zoals bedoeld in artikel 4, wordt de in het eerste lid aangegeven doelstelling nader uitgewerkt.
Artikel 26
De opleiding omvat de volgende acht (8) modules:
a. leidinggeven aan mensen;
b. visie en beleid;
c. managen van processen en middelen;
d. gemeenschappelijke veiligheidszorg;
e. verandermanagement;
f. grootschalig optreden;
g. leidinggeven aan het opsporingsproces;
h. officier van dienst.
Artikel 27
1. Indien hiertoe behoefte bestaat doet de korpschef aan de Minister een voorstel
tot het verzorgen van de opleiding ter verkrijging van het hogerkaderdiploma.
2. Minimaal vier (4) maanden voor aanvang van deze opleiding maakt de korpschef schriftelijk bekend wanneer met de opleiding een aanvang wordt gemaakt, waar zij
plaats zal vinden, hoeveel deelnemers toegelaten zullen worden, wie in aanmerking komen
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voor het volgen van de opleiding en op welke dag men zich uiterlijk voor de opleiding
moet opgeven.
3. De korpschef maakt de namen van degenen die tot de opleiding zijn toegelaten
bekend.
4. De duur van deze opleiding bedraagt vierentwintig (24) maanden, verdeeld in
vier (4) semesters van zes (6) maanden.
5. Aan de kandidaat die alle in artikel 26 genoemde modules heeft behaald, wordt
het hogerkaderdiploma uitgereikt.
Artikel 28
1. Indien hiertoe behoefte bestaat doet de korpschef aan de Minister een voorstel
tot het openstellen van deelname aan de opleiding tot het verkrijgen van het hogerkaderdiploma voor exteme instromers.
2. Minimaal vier (4) maanden voor aanvang van deze opleiding maakt de korpschef schriftelijk bekend wanneer met de opleiding een aanvang wordt gemaakt, waar zij
plaats zal vinden, hoeveel deelnemers toegelaten zullen worden, wie in aanmerking komen
voor het volgen van de opleiding en op welke dag men zich uiterlijk voor de opleiding
moet opgeven.
3. De korpschef maakt de namen van degenen die tot de opleiding zijn toegelaten
bekend.
4. De duur van deze opleiding bedraagt achtenveertig (48) maanden, verdeeld in
acht (8) semesters van zes (6) maanden.
5. De opleiding bestaat uit een combinatie van de modules zoals genoemd in artikel 12, 17, 20, 23 en 26.
6. Aan de kandidaat die alle in lid 5 van dit artikel genoemde modules heeft behaald, wordt het hogerkaderdiploma uitgereikt.

§7. De specialistische en aanvullende opleidingen
Artikel 29

a.
b.

c.
d.

De specialistische en aanvullende opleidingen worden onderscheiden in:
her- en bijscholingscursussen, die tot doel hebben de algemene vakkennis en praktische vaardigheid van de politieambtenaar op peil te houden en te vergroten;
vormingscursussen, die tot doel hebben het inzicht van de politieambtenaar in de maatschappelijke problematiek, voor zover van belang voor de uitvoering van de politietaak, te vergroten, dan wel hem kennis en inzicht te verschaffen met betrekking tot bijzondere taken van de politie;
opleidingen of cursussen, die erop gericht zijn de politieambtenaar op een bepaald onderdeel van de politietaak te specialiseren;
individuele opleidingsplannen of zij-instroom programma's.
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Artikel 30

1. De korpschef stelt voor elk van de in artikel 29 bedoelde opleidingen de toelatingseisen vast en maakt deze minimaal vier (4) weken voor aanvang ervan bekend onder
de politieambtenaren.
2. De opleidingen kunnen slechts worden gevolgd door degenen die voor de aanyang ervan aan de toelatingseisen daarvoor voldoen.
3. De opleidingen kunnen niet worden gevolgd door politieambtenaren die tegelijkertijd aan een andere in dit landsbesluit genoemde opleidingen deelnemen.
Artikel 31
1. Opleidingen als bedoeld in artikel 29, worden alleen verzorgd indien daaraan
naar het oordeel van de korpschef behoefte bestaat.
2. De korpschef bepaalt, waar en wanneer een opleiding wordt gegeven en wie er
voor het volgen van de opleiding in aanmerking komen.
3. De duur van de opleiding wordt voor iedere opleiding afzonderlijk bepaald.

§ 8. De examens en herexamens
Artikel 32
Voor elke opleiding wordt in het opleidingsdocument, bedoeld in artikel 4, een
examenregeling opgesteld.

9. Overgang- en slotbepalingen
Artikel 33
De politieambtenaren die na 31 juli 2000 op basis van het Landsbesluit politieopleidingen (AB 1986 no. 25) het politiediploma II, III of IV hebben behaald, behouden de
indertijd aan het behalen daarvan verbonden rechten.
Artikel 34
In gevallen waarin dit landsbesluit niet voorziet en een onmiddellijke beslissing
noodzakelijk is, beslist de Minister, op voorstel van de korpschef.
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Artikel 35

Het Landsbesluit politieopleidingen 2004 (AB 2004 no. 28) wordt ingetrokken.
Artikel 36
1. Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba en werkt terug tot en met 1 j anuari 2011.
2. Het kan worden aangehaald als Landsbesluit politieopleidingen 2011.

Gegeven to Oranjestad, 13 oktober 2011
F.J. Refunjol

De minister van Justitie en Onderwijs,
A.L. Dowers

