
 

  

Particulier Onderzoeker/Rechercheur: 

Door de toename van de criminaliteit en de onderbezetting van het politieapparaat is het 

belang van particuliere onderzoeksbureaus de laatste tijd sterk toegenomen. Hierdoor is een 

sterke groei binnen deze sector ontstaan. Om wildgroei te voorkomen is de wetgever ertoe 

overgegaan eisen te stellen aan het opleidingsniveau van het personeel in dienst van 

particuliere onderzoeks- en recherchebureaus .  

Zo heeft de Minister van Justitie in de Wet op de Particuliere Beveiligingsbedrijven en 

Recherchebureaus(WPBR) vastgelegd dat alle personen die werkzaamheden verrichten 

binnen de werkingssfeer van het particulier onderzoek aan vakbekwaamheidseisen moeten 

voldoen, en een vergunning plus legitimatiebewijs moeten hebben. 

Hiermee is de functie van Particulier Onderzoeker ook wel privé detective genoemd een 

erkend beroep geworden.  

 

Het beroep Particulier Onderzoeker: 

Na het behalen van het diploma Particulier Onderzoeker kan men op verschillende manieren 

als particulier onderzoeker te werk worden gesteld. Zo kan men terecht bij de grotere 

particuliere onderzoeksbureaus zoals Hoffman Bedrijfsrecherche. Ook zijn er bedrijven die 

zich specifiek hebben toegelegd op het digitaal rechercheren en het achterhalen voorkomen 

van computerfraude en digitale criminaliteit. Voorbeelden hiervan zijn bedrijven als Digital en 

FoxIT.  

Het beroep “Particulier Onderzoeker” kent vele facetten. U kunt daarbij denken aan onder 

andere onderzoeken naar uitkeringsfraude, onrechtmatig ziekteverzuim, bedrijfsdiefstal of 

verduistering, verzekeringsfraude, alimentatie fraude en integriteit/antecedenten onderzoek 

naar nieuwe medewerkers van een opdrachtgever. Daarbij maakt de particulier onderzoeker 

gebruik van een breed scala aan onderzoeksmiddelen en –methoden, zoals het volgen en 

observeren van personen.  En in voorkomende gevallen technische hulpmiddelen als 

verborgen camera’s en peilzenders. 

De kerntaken van de Particulier Onderzoeker zijn, gegevens vergaren, analyseren, 

reconstrueren en veilig stellen veelal ten behoeve van het oplossen of voorkomen van een 

misdrijf of overtreding. 

 



Doelgroep: 

De opleiding is bedoeld voor hen die kiezen voor het beroep van particulier onderzoeker, ook 

wel privé detective genoemd, en die willen gaan werken in bij recherchebureau dat erkend is 

door het Ministerie van Justitie. Ook indien men wil gaan werken als digitaal onderzoeker en 

rechercheur is deze opleiding een vereiste. 

 

Inhoud van de opleiding: 

De totale opleiding Particulier Onderzoeker bestaat uit een  theorie- en een praktijk 

gedeelte, die beiden worden afgesloten met een examen, afgenomen door de S.V.P.B.. 

 

De theorie: 

De theorie bestaat uit 2 onderdelen. 

-1:  Basiskennis Particulier Onderzoek 

-2:  Wettelijke Kaders Particulier onderzoek 

 

Basiskennis Particulier Onderzoek: 

Hierin worden de volgende aspecten van het vak van een particulier onderzoeker behandelt:  

 Oriëntatie op het beroep;                            

 Onderzoek en rapportage;                       

 Voorbereiden van het onderzoek; 

 Het verzamelen van gegevens; 

 Het vastleggen, analyseren en rapporteren van gegevens; 

 Het plegen van interventies; 
 

Wettelijke Kaders Particulier Onderzoek: 

Hierin worden de regels en bevoegdheden waaraan een Particulier Onderzoeker zich dient 

te houden behandelt, 

 Wet Particuliere Beveiligingsbedrijven en recherchebureaus (WPBR) 

 Wet bescherming persoonsgegevens 

 De Privacy gedragscode 

 Proportionaliteitsbeginsel; 

 Subsidiariteitsbeginsel; 
 

 

 

 

 



De praktijk: 

In het derde onderdeel van de opleiding gaat u de kennis uit de 2 theorie modules toepassen 

op een aantal praktijkcasussen uit de werkelijke beroepspraktijk. Na afronding hiervan  bent 

u in staat tot 

 Het voeren van intake- en adviesgesprekken met opdrachtgevers; 

 Het maken van een plan van aanpak; 

 Het uitvoeren van waarnemingen en naspeuringen; 

 Het verrichten van antecedentenonderzoeken; 

 Het onderzoeken van zaken en voorwerpen op hun echtheid; 

 Het onderzoeken van de morele - en financiële achtergronden van personen of bedrijven; 

 Het veiligstellen van sporen; 

 Het  doen van diverse soorten onderzoeken en  

 Het rapporteren over diverse onderzoeken. 
 

De docenten: 

De opleiding Particulier Onderzoeker wordt door zeer ervaren docenten uit de 

onderzoekswereld verzorgt. Alle docenten komen uit en zijn werkzaam in de beroepspraktijk. 

Vaak hebben zij een politie achtergrond. Daarnaast verzorgt het OPB deze opleiding vaak is 

samenwerking met gerenommeerde Particuliere Onderzoeksbureaus.  

 

Het examen: 

De waarborging van de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen is in Nederland in handen 

van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). Deze 

stelt de exameneisen vast, voor de examens Particulier Onderzoeker.  

Het theoretisch vak examen, bestaande uit  2 modules, zal schriftelijk per PC worden 
afgenomen en bestaat uit 30 meerkeuzevragen per module. Per module heeft u 40 minuten 
de tijd.  

Het praktijkexamen bestaat uit een schriftelijk per PC open werk. Hierin krijgt een dossier 
van een praktijkcasus en dient u deze verder uit te werken. U krijgt hier 3 uur de tijd voor.  

De combinatie van theorie met praktijkexamentrainingen staat al jaren garant voor hoge 

slagingspercentages. In de afgelopen jaren heeft het OPB reeds vele kandidaten opgeleid 

als Particulier Onderzoeker.  Zo slagen minimaal 75% van de OPB cursisten voor hun eerste 

theorie- en  praktijkexamen.  

Hiermee behaalt het OPB jaarlijks examenresultaten die ruim boven het landelijk gemiddelde 

liggen. 

 

Toelating: 

De cursus staat voor iedereen open, die minimaal beschikt over een MBO 2 

vooropleidingsniveau onderwijs. Indien gewenst kan er tijdens de intake een niveautest 

worden afgenomen. 

 



Duur opleiding: 

De opleiding bestaat uit circa 60 lesuren en kan worden verzorgd als avond-, 

zaterdagochtend of dagcursus. 

 

Leslocatie: 

De cursus kan, bij voldoende deelname,  worden verzorgd in een van de volgende 

leslocaties: 

Sittard  en Eindhoven, Arnhem of op locatie.  

 

Kosten: 

De cursuskosten bedragen  € 1.300,00, exclusief examenkosten en kosten voor de 3 

lesboeken, bij een deelname van minimaal 10 personen. Bij een deelname van minder dan 

10 personen zal het totale lesgeld worden vastgesteld afhankelijk van het aantal deelnemers. 

De kosten van de lesboeken bedragen € 135,00.   

 

Examenkosten: 

De kosten totale examenkosten van het SVPB voor het theorie en het praktijk bedragen: € 

285,00. 

(Prijswijzigingen voorbehouden) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


