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Helpt handhavers groeien!

BOA Basisbekwaamheid en
PHB Domein I
Nieuwe
cursusdata
voorjaar

2019d

beken

Persoonlijk | Enthousiast | Deskundig

Domein I
Openbare ruimte

Domein II
Milieu, welzijn
en infrastrucstuur

Domein III
Onderwijs

Onze kernwaarden

Als opleider zijn we dagelijks voor u aan het werk. We helpen u graag groeien in uw vak! Wat we daarbij
nog meer belangrijk vinden? Dat leest u in onze kernwaarden:

Persoonlijk
We leiden duizenden cursisten per jaar op. Veel cursisten volgen dezelfde opleiding, maar geen twee
cursisten zijn hetzelfde. Iedere cursist heeft eigen omstandigheden, achtergronden en wensen. Natuurlijk zijn er algemene regels, procedures en voorwaarden. Waar mogelijk echter, maken we het graag
persoonlijk. Een stukje begrip en aandacht maken soms een groot verschil. Onze uitdaging is om ieders
unieke kracht aan te spreken en respectvol met elkaar om te gaan.
Enthousiast
Opleiden is niet alleen ons werk, het is ook onze passie! Met onze opleidingen worden cursisten beter
in hun werk. Door de opleiding zo positief en leuk mogelijk te maken, kunnen we ze
helpen groeien! Daar zijn we goed in en dat doen we graag. Taken worden enthousiast (met plezier en met energie) opgepakt. Elke medewerker draagt bij aan het
groeiproces van onze cursisten en is waardevol in dat proces.
Deskundig
Als kwaliteitsopleider werken we dagelijks aan opleidingen waar cursisten zéér
tevreden over zijn. Daarbij spelen de kwaliteit van het lesmateriaal en de inzet van
onze docenten natuurlijk een grote rol. Even belangrijk zijn zaken zoals cursistenadministratie, techniek, design, advisering en planning. NIVOO zet zich in om daar
optimaal invulling aan te geven en ondersteunt daarbij cursisten, opdrachtgevers,
docenten en interne medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

Henk Kroon
Directeur NIVOO

Domein IV
Openbaar vervoer

Domein V
Werk, inkomen en
zorg

Domein VI
Generieke
opsporing

“

Die opleiding van jullie is echt AF.
Eigenlijk hoef ik me niet druk te maken of ik het
examen ga halen, door de wijze van lesgeven
van de kundige docenten en de opmaak van het
lesboek weet ik dat de opleiding tot de beste behoort.

“

PHB-volgsysteem

Vanwege de Permanente Her- en Bijscholing in de verschillende domeinen heeft NIVOO het unieke
PHB-volgsysteem ontwikkeld. Met dit systeem houden wij voor u bij wanneer u weer een volgende
module moet volgen. Nadat u geslaagd bent voor de Basisbekwaamheid BOA en u als BOA bent
aangesteld, dient u deel te gaan nemen aan de Permanente Her- en Bijscholing. Dit houdt in dat u in 5
jaar tijd 4 modules moet afleggen.
Wat betekent dit voor u?
Wanneer u in het PHB-volgsysteem bent opgenomen zullen wij u ieder jaar pro-actief inschrijven en
uitnodigen voor de volgende module en het bijbehorende examen. U hoeft dus niet meer zelf uit te
zoeken wanneer en waar u kunt deelnemen. U hoeft uzelf ook niet ieder jaar opnieuw in te schrijven
en het uitgebreide aanmeldingsformulier in te vullen. Kortom: u wordt volledig ontzorgd!
Hoe kunt u worden opgenomen in het PHB-volgsysteem?
Wanneer u zich gaat inschrijven voor de Opleiding Basisbekwaamheid BOA of de Permanente Her- en
Bijscholing kunt u dit direct aangeven op het aanmeldingsformulier. Zijn uw gegevens al bekend, dan
is een telefoontje (0346 21 74 21) of een mailtje (info@nivoo.nl) voldoende.

www.nivoo.nl/phbvolgsysteem

Basisbekwaamheid BOA
Iedereen die BOA wil worden, volgt 1 keer de basisopleiding, die bestaat uit de theoriemodule
Rechtskennis en de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken.
Nadat u voor beide onderdelen van de basisopleiding bent geslaagd,
ontvangt u het Getuigschrift BOA, op grond waarvan u voor 5 jaar
kunt worden aangesteld. In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van uw opsporingsbevoegdheid begint u met de PHB.
Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Als u BOA wilt worden en nog niet eerder aan een opleiding deelnam,
maar ook als u al langer BOA bent, maar bij de periodieke examens
de nodige moeite had om de lesstof onder de knie te krijgen, dan is
de Opleiding Basisbekwaamheid BOA de juiste keus. De Opleiding
Basisbekwaamheid BOA duurt 10 dagen en bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (7 dagen) en de praktijkmodule Gespreks- en
benaderingstechnieken (3 dagen).

Domein I
Openbare ruimte

Nieuwe BOA’s volgen één maal de Basisbekwaamheid BOA. Na de eerstkomende verlenging dient
een modulair opgebouwd traject van Permanente Her- en Bijscholing (PHB) te worden gevolgd.

Domein II
Milieu, welzijn en infrastructuur

Nieuwe BOA’s volgen éénmaal de Basisbekwaamheid BOA. Daarna volgen zij, net als verlengende
BOA’s, de PHB Milieu om de bevoegdheid te behouden.

Domein III
Onderwijs

Nieuwe BOA’s volgen één maal de Basisbekwaamheid BOA. Daarna volgen zij, net als verlengende
BOA’s, de PHB Onderwijs om de bevoegdheid te behouden.

Domein IV
Openbaar vervoer

De bekwaamheid wordt verkregen of behouden door het afleggen van het verzwaarde BOA-OV
examen dan wel het met voldoende resultaat doorlopen van vier modules.

Domein V Werk, inkomen en zorg
Nieuwe BOA’s volgen de Basisbekwaamheid BOA. Verlengende BOA’s volgen opnieuw de Basisbekwaamheid BOA, waarmee zijn hun bevoegdheid telkens vijf jaar verlengen.

Domein VI Generieke opsporing
Nieuwe BOA’s volgen de Basisbekwaamheid BOA. Verlengende BOA’s volgen opnieuw de Basisbekwaamheid BOA, waarmee zijn hun bevoegdheid telkens vijf jaar verlengen.

Meer info vindt u op www.nivoo.nl/BOA

Permanente her- en bijscholing
Domein I
In het eerste jaar nadat u bent aangesteld als BOA of nadat uw opsporingsbevoegdheid als BOA is verlengd, begint u met de PHB. De
PHB bestaat uit 4 modules, die u in 5 jaar tijd moet behalen. In de
Beleidsregels BOA is opgenomen dat u binnen de eerste twee jaar
minimaal module 1 of 2 heeft behaald, in jaar drie heeft u de modules
1 en 2 behaald, in jaar vier heeft u de modules 1, 2 en 3 of 4 behaald
en in jaar 5 heeft u alle modules met een positief resultaat afgerond.

WKORG - Strafrecht (3 dagen)

Tijdens deze module worden de taken en de bevoegdheden van de BOA behandeld. Ook komen
er verschillende misdrijven en overtredingen uit het Wetboek van Strafrecht aan bod, zoals ambtsdwang, wederspannigheid, valsheid in geschrift, belediging van een ambtenaar in functie, vernieling
en baldadigheid.

WKORS - Bijzondere wetten en APV (3 dagen)

Tijdens deze module worden verschillende begrippen uitgelegd en strafbare feiten behandeld uit
een groot aantal wetten, zoals de Wegenverkeerswet 1994, de Winkeltijdenwet, het Vuurwerkbesluit, de Tabakswet, de Wet personenvervoer 2000 enzovoort. Daarnaast wordt geleerd welke
toezicht- en opsporingsbevoegdheden de BOA kan toepassen.

Sanctionerend optreden (3 dagen)

Tijdens deze module staan de volgende onderwerpen centraal:
Gedrag in bekeuringssituaties na een overtreding of Mulder-gedraging, invullen combibon na een
overtreding of Mulder-gedraging, uitleg bij de aanpak van examenopdrachten.

Dienstverlening en calamiteiten (2 dagen)

Tijdens deze module staan de volgende onderwerpen centraal:
Optreden bij incidenten en calamiteiten, maken van een rapportage, dienstverlenend optreden.
De PHB start met twee theoretische onderdelen, te weten WKPV I en II. WKPV staat voor Wettelijk
Kader Publieke Veiligheid en verwijst naar het Kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en Veiligheid,
waarop de PHB gebaseerd is. WKPV I bevat onder andere een aantal misdrijven en overtredingen
en WKPV II een aantal bijzondere wetten en gemeentelijke bepalingen, waarvoor de BOA Openbare
ruimte, Domein I, opsporingsbevoegdheid kan krijgen.
Na deze twee theoretische modules, die in jaar één en twee (na het behalen of verlengen van de akte)
moeten worden afgerond, volgen twee praktijkmodules. Deze worden in jaar drie en vier afgerond.
Het betreft de modules Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten. In de eerste
module wordt getraind in het aanspreken van (mogelijke) overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is op te treden en het afhandelen van de betreffende
situatie.
De module Dienstverlening en calamiteiten houdt zich met name bezig met het optreden en handelen bij ongevallen en calamiteiten en dienstverlening.

Meer info vindt u op www.nivoo.nl/PHB

Cursus
RTGB

Startdatum

Opleidingsduur

7 mrt 2019

dagen

4

Cursusplaats

Amsterdam

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.

www.nivoo.nl/rtgb

Startdatum

4 feb 2019

Opleidingsduur

3
dagen

Cursusplaats

Utrecht

Omgaan met
jeugd

Omgaan met jeugd en eventuele overlast is een uitdaging, zeker wanneer
je er als handhaver in de praktijk mee geconfronteerd wordt. Hoe zorg je
ervoor dat je contact krijgt met de jongeren? Wat doe je zodra een hangplek
ontstaat? Tijdens de Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag leert
u dit en meer!

www.nivoo.nl/jeugd

Startdatum

Opleidingsduur

Cursusplaats

15 mei 2019

dagen

Rheden

3

Tijdens de Bike Opfristraining worden uw vaardigheden weer opgefrist en
uitgebreid. Tijdens deze opfristraining is er veel ruimte voor eigen inbreng.
Tegen welke knelpunten loopt u in de dagelijkse praktijk aan? Wilt u nieuwe
vaardigheden aanleren? Het komt allemaal aan bod in deze opfristraining.

www.nivoo.nl/bike

www.nivoo.nl

Bike training

Opleidingsoverzicht - BOA Opleidingen

I

II

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

Meer informatie vindt u op

WWW.NIVOO.NL

NIVOO Handhaving
Agenda Vakopleidingen

Voorjaar

2019

Boa gerelateerde cursussen en trainingen
cursus

datum

locatie

Actualiteitendag Leerplicht
en RMC 2018

Donderdag 13 december 2018

UTRECHT

Basistraining Omgaan met
jeugd en straatgedrag

Maandag 4 februari, dinsdag 5
februari en dinsdag 5 maart 2019

UTRECHT

RTGB TRAINING

Donderdag 7, 14, 21 en 28 maart
2018

AMSTERDAM

Biketraining

Woensdag 15, donderdag 16 en
vrijdag 17 mei 2019

RHEDEN

Cursus Bestuursrecht voor
de toezichthouder BRP en
Participatiewet

Donderdag 16 en 23 mei 2019

UTRECHT

Bike Opfristraining

Vrijdag 24 mei 2019

RHEDEN

Bestuursrechtelijke
handhaving

Woensdag 14 en 21 november
2018

UTRECHT

PV-Training

Donderdag 6 juni & donderdag
13 juni 2019

UTRECHT

www.nivoo.nl/agenda

