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Handhaving

Helpt handhavers groeien!
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Persoonlijk | Enthousiast | Deskundig

Cursus RTGB
Bent u als BOA uitgerust met geweldsbevoegdheden? Of zelfs met
geweldsmiddelen? Dan moet u jaarlijks de RTGB-toets afleggen. Onze
Cursus RTGB geeft u een maximale kans van slagen.

Doel

De cursus bereidt voor op het landelijk erkende examen vanuit de Politieacademie. Minstens zo
belangrijk is dat men na de cursus vaardig is in het omgaan met geweld
en, indien van toepassing, het toepassen/gebruik van geweldsmiddelen.
De toets dient om vast te stellen, dat de BOA voldoet aan de eisen die
de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon opsporingsambtenaar en ambtenaren van bijzondere opsporingsdiensten (RTGB) stelt met betrekking tot de
uitoefening van de geweldsbevoegdheid.

Vooropleiding en vervolgtraject

Om RTGB-bevoegdheid te kunnen verkrijgen, is geen specifieke vooropleiding vereist, maar moet u
wel aangesteld zijn als BOA. Als u slaagt voor het RTGB-examen en bent aangesteld of binnen een
jaar wordt aangesteld als BOA met geweldsbevoegdheid, dan is de uitslag van het RTGB-examen
geldig om ook de geweldsbevoegdheid te kunnen uitoefenen.
Als vervolgtraject is aan te raden om jaarlijks de vaardigheid en kennis te blijven opfrissen en trainen.
Tenslotte moet er ook jaarlijks getoetst worden. Daarnaast kan er in de handhaving op ieder moment een beroep op uw vaardigheden in het hanteren van geweldsbevoegdheid/-middelen worden
gedaan.
De mogelijkheden in het trainen van de RTGB-vaardigheden zijn zeer groot. Zo kan er gekozen worden voor kernachtige trainingen vlak voor de toets, maar juist ook voor periodieke herhalingen om de
getraindheid op peil te houden.
Ook is een combinatie met communicatietraining of sportlessen mogelijk. Vraag één van onze opleidingsadviseurs vrijblijvend naar een voorstel op maat!

Opbouw en inhoud van de opleiding

De Cursus RTGB bestaat uit de volgende onderdelen:
■■ Theorie Geweldsbeheersing (GB)
■■ Trainen van Aanhoudings- en zelfverdedigingstechnieken (AZ)
■■ Opbrengtechnieken
■■ Bevrijdingstechnieken
■■ Indien van toepassing, gebruik van geweldmiddelen

De Cursus RTGB wordt gedurende 3 weken verzorgd op 1 dag per week. De eerste 2 weken beginnen
we ’s ochtends en ’s middags met de theorie van de geweldsbeheersing, waarna in de dojo de AZvaardigheden in koppels worden geoefend. De trainer gaat daarbij elk dagdeel een stukje verder, maar
herhaalt ook steeds het eerder geleerde.
Wanneer u in geweldscategorie 3 (handboeien) of 3 en 4 (handboeien en wapenstok) valt, wordt een
dagdeel extra oefening ingepland. Tijdens de cursus met open inschrijving wordt niet getraind met
pepperspray, bij incompany cursussen is dit bespreekbaar.

Lesmateriaal

De cursusmap is speciaal voor deze training ontwikkeld en sluit dan
ook optimaal aan bij de training. De basis wordt gelegd door de voor
het examen verplichte onderwerpen. De vertaling naar de praktijk
wordt gemaakt door deze onderwerpen te trainen met praktijkcasussen. Eén en ander wordt nog verder inzichtelijk gemaakt door duidelijke schema’s en fotomateriaal uit de praktijk.

Elektronische leeromgeving (ELO)
Tijdens de cursus krijgen de deelnemers toegang tot de ELO. Op deze
ELO vinden uw medewerkers tal van handige zaken voor de cursus. Van
een cursusplanning, lesrooster en oefentoetsen tot handige tips voor het
studeren. Een leeromgeving waar de cursisten enthousiast van worden!

Investering

Deelname aan de Cursus RTGB kost € 852,00 per persoon. Beschikt u over geweldsmiddelen, dan
bedragen de kosten voor het extra dagdeel training € 167,00.
De examenkosten bedragen € 158,00.
Deze tarieven zijn vrijgesteld van BTW.

Data & Cursusduur

Kijk voor de meest actuele cursusdata op www.nivoo.nl/agenda. De cursus duurt 3 dagen van 09.30
tot 16.30 uur. Tussendoor worden pauzes gehouden om een optimaal leereffect te bereiken.

Wat krijgt u erbij?

Deze cursus is volledig verzorgd. Bij de investering inbegrepen is de Reader RTGB, lunch, koffie, thee,
frisdrank en een certificaat.

Groepsgrootte

De groepsgrootte is beperkt tot een maximum van 16 deelnemers. Zo is de interactiviteit van de
cursus gewaarborgd.

Verklaring

Voor elke deelnemer, die voor de kennistoets een voldoende scoort en die naar het oordeel van
de toetser tijdens de toets voldoende blijk geeft van kennis en vaardigheid omtrent de geweldsbeheersing, verstrekt de toetser een verklaring. De werkgever en cursist ontvangen deze verklaring per
e-mail. Het origineel wordt door de Politieacademie bewaard.

Incompany opleiding

Deze opleiding verzorgen wij ook als incompanyopleiding. Wilt u trainen met collega’s op uw eigen
locatie? Dan komen onze trainers naar u toe. Een incompanyopleiding is vaak ook kostenbesparend.
Neem contact met ons op voor een opleidingsvoorstel op maat!

Toetsing

NIVOO verzorgt de administratie rondom inschrijving voor het examen.

Meer info vindt u op www.nivoo.nl/RTGB
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Openbare Ruimte

Mileu, welzijn en infrastructuur

Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag
Bike Training
Cursus Bestuursrechtelijke handhaving
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus RTGB
Cursus Verkeersregelaar voor handhavers
DigiTouch – Social Media voor handhavers
Incidentmanagement voor BOA’s
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
Prakijktraining Drank- en Horecawet
Proces-Verbaal training
Themadag Bestuurlijke strafbeschiking
Training bewustwording en handelen bij hoge geweldsdreiging
Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht
Training Praktisch toepassen van opsporingsbevoegdheden
Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie
Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders

Bike Training
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus RTGB
DigiTouch – Social Media voor handhavers
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
Prakijktraining Drank- en Horecawet
Proces-verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking
Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht
Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie
Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders

IV
Openbaar vervoer

Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus RTGB
Gespreks- en benaderingstechnieken OV
Opleiding BOA OV - RK en Combibon
Proces-Verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking
Training Persoonlijke kracht
Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie
Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders

V
Werk, inkomen en zorg

III
Onderwijs
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus optreden als leerplichtambtenaar
Interviewtechnieken RMC
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Permanente her- en bijscholing BOA
Themadag optreden als leerplichtambtenaar
Training functioneren als RMC-er
Training Internet rechercheren
Training Onderzoek en Proces-verbaal
Training Persoonlijke kracht
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie

VI
Generieke opsporing

Cursus Levensreddend handelen
Cursus Bestuursrecht voor de toezichthouder Participatiewet
Cursus RTGB
Cursus RTGB
Cursus Verkeersregelaar
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Omgaan met overtreders
Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Proces-Verbaal training
Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Training Internet rechercheren
Proces-Verbaal training
Training Persoonlijke kracht
Themadag Politiestrafbeschikking
Workshop Compareren
Training Internet rechercheren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Training Persoonlijke kracht
Workshop Interculturele communicatie
Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie
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