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WAAR GOED OBSERVEREN BEGINT! 
 
Observatie basis opleiding 1 (OBSO1) bevat alle basis observatie  
technieken die je nodig hebt om professioneel in het werkveld te  
opereren. Met en zonder een team op basis van de nieuwste  
methodes. 

STARTEN BIJ HET BEGIN – OBSERVANT WORDEN. 
 
Laten we starten bij het begin. Als observant is het jouw taak om iemand (die noemen we in het 
vak ‘subject’) of meerdere mensen (‘subjecten’) te volgen. Dit subject – of de subjecten – houd je 
nauwlettend in de gaten, zonder dat je zelf gezien wordt. Dit kan de basis zijn voor het ontdekken 
van patronen, maar bijvoorbeeld ook voor het bevestigen van vermoedens. Een belangrijke taak 
dus! 

Dit doe je niet alleen vanuit een auto met een verrekijker en een fotocamera in de aanslag, zoals 
misschien je eerste gedachte is, maar kan juist ook heel dynamisch zijn. Denk eens aan het volgen 
van subjecten in een winkelcentrum, in horecagelegenheden, maar ook op snelwegen en bij 
benzinepompen. Hiervoor moet je snel kunnen schakelen, kalm blijven en vooral ook focus 
hebben en houden. Een baan als observant kan dus heel divers zijn. 

Vindt het snel in het voorjaar met onderling telefoneren



DE TAKEN VAN EEN OBSERVANT 

En die belangrijke taak, met een belangrijk doel is alles behalve saai.  
Observeren kun je leren, op meerdere manieren. 
We nemen je mee in een aantal taken rondom observatie: 

A. Een observatie moet je goed voorbereiden. Je moet natuurlijk exact weten wie je gaat volgen en 
scherp hebben wat het doel is. Dit kun je alleen doen wanneer je goed voorbereid bent. 

B. Je doet observatie acties, waarbij je op verkenning uitgaat en dingen probeert te ontdekken. Je 
kunt ingezet worden in allerlei soorten situaties. Je moet dus flexibel zijn. 

C. Je kunt ook dynamisch observeren waarin je te voet, of bijvoorbeeld per auto de achtervolging 
inzet. Hierbij is het allerbelangrijkste dat je ongezien blijft. Je moet dus altijd focus blijven 
houden en tactische keuzes maken om het subject te kunnen blijven volgen, maar zelf onder de 
radar te blijven. 

D. Je rapporteert alle belangrijke dingen die je ziet en ontdekt nauwkeurig, zodat dit gebruikt kan 
worden in het onderzoek. Ook dit is een hele belangrijke stap om vervolging te kunnen geven 
aan de observatie die jij hebt gedaan en mogelijke conclusies en bewijzen die daaruit 
voortkomen. 

Ervaring is key in ons vak. Droom jij ervan op klanten te helpen en zaken voor ze op te lossen? 
Dan heb je echt ervaring nodig! Dat begint met een goede en degelijke opleiding



DE OBSO1 OPLEIDING 
 
De OBSO1 opleiding is intensief en zwaar, maar je leert hier veel  
in een korte periode. Wij zijn van mening dat je niet kunt leren  
zonder te ervaren. We helpen je in dit proces. Dit doe je uiteraard  
allemaal onder begeleiding, zodat jij er zoveel mogelijk van opsteekt. 
 
Deze opleiding geeft je een uitstekende basis om dit in de praktijk uit te oefenen. Vergis je niet 
deze opleiding is zwaar en omvat veel leer-elementen allemaal gericht op hedendaags observeren. 
Slagen voor het diploma is niet altijd gegarandeerd. Veel kandidaten zeggen ook niet voor niets dat 
de opleiding meer dan pittig is maar zeer leerzaam en uitermate waardevol.  

Met de OBSO1 opleiding heb je natuurlijk een streepje voor, omdat je het werkveld toetreedt met 
veel meer ervaring. Elke opleiding zelf wordt gegeven door professionals die zelf ook al jaren in het 
veld werkzaam zijn.  

De opleiding is het resultaat van jaren (inmiddels al 22 jaar) ontwikkeling door twee specialisten in 
observaties die zelf ook al jaren als specialist in binnen- en buitenland opereren, Nico van den 
Dries en Jethro Pijlman.

Je staat altijd voor de keuze ga ik verkennen en dat is terecht



VOORBEREIDINGSFASE 

De opleiding start meestal op of rond de 4de dag van een maand,  
je ontvangt summiere informatie en een zaakdossier* die je samen  
met je team (de andere kandidaten) gaat onderzoeken. 

In deze voorbereidingsfase zijn vier observatie-momenten van elk +/- 4 uur waarin je team (op 
basis van beschikbaarheid uiteraard) ook daadwerkelijk op observatie-pad zal gaan om bepaalde 
zaken te constateren die nodig zijn om het praktijk gedeelte succesvol te starten. 

De tijdsbesteding van de voorbereidingsfase is geheel aan het team zelf qua inzet maar zal 
gedurende +/- 3 weken minimaal 16 uur aan observatie tijd bevatten. Welke dagen dat zijn wordt 
in de informatie deels verstrekt en de rest ligt aan jullie onderzoek. 

Na deze fase volgt een theorie dag (meestal op de laatste woensdag van de maand) waarin de 
hele voorbereidingsfase wordt uitgelicht wat fout is gegaan en natuurlijk de nodige theorie over 
hoe alles wel hoort en werkt.  

DE PRAKTIJK OPLEIDING 

De donderdag na de theoriedag is een reserve dag speciaal om eventuele nog ontbrekende 
informatie te ‘scoren’ alvorens de vrijdag de praktijk officieel zal starten. De praktijk opleiding loopt 
dus van donderdag tot en met dinsdag, 24 uur per dag, continue bezig om het zaakdossier te 
onderzoeken en af te ronden. De laatste dag (dinsdag) is examen-dag. 

* De zaak die wordt onderzocht is real-life wat wil zeggen dat het een ‘echte’ zaak is met ‘echte’ subjecten, kortom 
alles is en voelt alsof het ‘echt’ is maar alles is zorgvuldig uitgedacht en gepland.



LEER ELEMENTEN 
Observatie basiskennis 
Observatie communicatie 
SCAB (non-politioneel gedrag) 
Team samenwerking 
‘jezelf’ leren kennen 
Rijvaardigheid in bijzondere situaties 
Statische- en dynamische observatie 
ROT (Real-life observatie training) 
 

INBEGREPEN 
Observatie handboek 
Materiaal gebruik 
Theorie opleiding 
Praktijk opleiding 5 dagen + 1 dag examen 
Verblijf op locatie(s) 
Diverse workshops 
 

BEKIJK VOOR DE KOSTEN, EXACTE PLANNING EN 
CURSUSDATA DE WEBSITE.
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