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Dé opleider voor handhaving en verkeer



30 jaar NIVOO Verkeer

Gerwin Mulder
Opleidingsadviseur
NIVOO Verkeer

Vorig jaar bestond NIVOO 30 jaar. U leest het goed, al meer dan dertig jaar verzorgen we met enthou-
siasme opleidingen op het gebied van verkeer en veiligheid. Ooit gestart aan huis, later steeds verder 
doorgegroeid tot een professioneel opleidingsinstituut en inmiddels in handen van de tweede genera-
tie.

Verkeersregelaar ProvincieBOA

Bedankt voor het vertrouwen
Graag wil ik u vanaf deze plaats bedanken voor uw vertrouwen in de achterliggende 30 jaar. Wij blijven 
ook in de komende jaren ons best voor u doen!

Met enthousiaste groet vanuit Maartensdijk,

Gerwin Mulder
Opleidingsadviseur
NIVOO Verkeer

Met enthousiaste groet vanuit Maartensdijk,



Cursussen volgen via open inschrijving of 
incompany mogelijk!
Naast de mogelijkheid om een cursus te volgen d.m.v. een open inschrijving, is het ook incompany mo-
gelijk. Het voordeel van het plannen van een incompanycursus is dat ú kunt bepalen waar en wanneer 
de cursus moet worden verzorgd. Daar komt bij dat het qua investering ook aantrekkelijk is om meer-
dere personen incompany op te leiden. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

GemeenteGWW Code95

Wij regelen de cursus  

u het verkeer!“ ”

 ■ NIVOO heeft al 30 jaar ervaring met het verzorgen van Verkeersopleidingen; 
 ■ NIVOO staat garant voor een opleiding van kwaliteit; 
 ■ NIVOO heeft oog voor de veiligheid van cursisten en medeweggebruikers; 
 ■ NIVOO heeft docenten met jarenlange (praktijk)ervaring; 
 ■ NIVOO is CRKBO erkend; 
 ■ NIVOO regelt de examenkruising en toestemming van de wegbeheerder; 
 ■ NIVOO schrijft de deelnemers in voor het praktijkexamen; 
 ■ NIVOO regelt in- en uitschakeling van de VRI.



BOA’s in het verkeer
Cursus Verkeersregelaar: 

De Cursus Verkeersregelaar bestaat uit 1 dag theorie en 2 dagen praktijk. Tijdens de 
praktijkcursus leert u niet alleen om het verkeer te regelen, maar ook om dat dy-
namisch te doen. Dit houdt in dat u meerdere verkeersstromen tegelijk kunt laten 
rijden, wat de verkeersdoorstroming ten goede komt. Dit maakt het verschil tussen 
een verkeersregelaar en een professional! Op de tweede praktijkdag wordt ook het 
examen afgenomen door de Stichting Verkeersregelaars Nederlend (SVNL). 

Tijdens de theoriedag wordt de meest relevante wetgeving rondom het regelen van 
verkeer behandeld. Daarnaast is er veel aandacht voor uw eigen veiligheid. 
In de praktijk wordt begonnen met verkeersgewenning. Daarna wordt de om-en-
om-regeling geoefend en uiteindelijk kunt u een grote kruising regelen. U leert dat 
op een zogenaamd dynamische wijze te doen, wat inhoudt dat u niet alleen veilig 
regelt, maar ook met een hoge verkeersdoorstroming, wat opstoppingen voorkomt.

Wij verzorgen niet alleen de cursus voor u. Ook zaken zoals lesmateriaal, verkeersre-
gelaarshesjes, fluitjes, caps, het reserveren van de oefenkruisingen, de examenaan-
melding enzovoorts worden met zorg voor u geregeld. 

Het kan voorkomen dat u als BOA het verkeer moet regelen. 
U kunt bijvoorbeeld worden opgeroepen bij een verkeersin-
cident en de burger verwacht dan dat u als BOA het verkeer 
wel even regelt. 
Als BOA bent u daar toe bevoegd. Maar is het ook verstan-
dig? Heeft u voldoende ervaring en kennis om het verkeer 
te regelen? Wij vernemen van veel BOA’s dat ze het verkeer 
wel regelen als het toevallig zo uitkomt, maar daar geen trai-
ning voor hebben gevolgd. 
Wilt u zelfverzekerder in uw schoenen staan? Er zeker van 
zijn dat u niet alleen een rustige zijstraat, maar ook een grote kruising tijdens spits-
uur kunt regelen? Onze Cursus Verkeersregelaar specifiek gericht op BOA’s zorgt 
ervoor dat u het in de vingers krijgt! 

Cursusduur en inhoud 

Compleet verzorgd 



Als u geslaagd bent voor het SVNL examen, heeft u aange-
toond dat u het verkeer kunt regelen. Om de vergelijking 
met de BOA-bevoegdheid te trekken: u heeft dan aange-
toond dat u bekwaam bent. Vervolgens kunt u de bevoegd-
heid tot verkeersregelaar aanvragen. Wij melden u niet 
alleen aan voor het examen, maar sturen u na afloop ook de 
uitslagen toe. Daarnaast adviseren en ondersteunen wij u 
ook uitgebreid rondom de aanvraag van de verkeersrege-
laarsbevoegdheid. 

Wilt u deze cursus alleen volgen, of samen met collega’s? 
Beide is mogelijk. Wij verzorgen groepen op basis van open 
inschrijving, waarbij u kunt aansluiten. Daarnaast echter is 
het ook mogelijk om een cursus voor u en uw collega’s op een locatie in uw werkge-
bied te verzorgen. U traint dan op de plaatsen waar u straks daadwerkelijk het ver-
keer zult regelen.

Alleen of in een groep 

Bekwaam en bevoegd 

Neem voor meer informatie

contact op via

 verkeer@nivoo.nl

of (0346) 21 74 25 

of kijk op 

www.nivoo.nl/BOA-VKR



Opfriscursus 
Verkeersregelaar

www.nivoo.nl/boa-opfris-vkr

Bent u al BOA met een verkeersregelaarsbevoegdheid maar 
krijgt u niet dagelijks te maken het regelen van verkeer? 
Naast het feit dat het arbotechnisch sterk aan te raden is om 
een opfriscursus te volgen, is het voor uw zekerheid op de 
weg ook van groot belang dat uw kennis en vaardigheden 
up-to-date zijn.

De Opfriscursus Verkeersregelaar bestaat uit 1 dag waarvan 
een klein gedeelte wordt gebruikt om de theorie nog eens 
door te nemen en de verdere dag buiten op straat wordt doorgebracht. De opfris-
cursus wordt volledig toegespitst op uw werkzaamheden. Regelt u bijvoorbeeld 
veel op een rotonde (wat totaal anders is dan verkeer regelen op een kruising) dan 
zullen we dit tijdens de cursus behandelen. Verdere onderwerpen zijn bijvoorbeeld: 
verkeerregelen op een kruising met meerdere personen, verkeerregelen d.m.v. 
een portofoon, etc. U moet deze cursus eigenlijk zien als een individuele cursus in 
groepsverband met als doel dat uw kennis en vaardigheden na het volgen van deze 
opfriscursus weer volledig up-to-date en verdiept zijn. 

Aan de opfriscursus kan worden deelgenomen als u in bezit bent van een geldige 
aanstellingspas verkeersregelaar. Tijdens het volgen van de cursus bent u verplicht 
om een verkeersregelaarshes te dragen. Daarnaast bezit u een verkeersregelaars-
fluit en eventueel een verkeersregelaarscap. De cap is aan te raden maar niet ver-
plicht. 

Na afloop van de opfriscursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deel-
name.

Wilt u uw kennis en vaardigheden als verkeersregelaar in uw eentje opfrissen of 
samen met collega’s? Beide is mogelijk. Wij verzorgen groepen op basis van open 
inschrijving, waarbij u kunt aansluiten. Daarnaast echter is het ook mogelijk om een 
cursus voor u en uw collega’s op locatie in uw werkgebied te verzorgen. U traint dan 
op de plaatsen waar u straks daadwerkelijk het verkeer zult regelen. 

Cursusduur en inhoud 

Vooropleiding en kleding:

Certificaat:

Alleen of in een groep 



www.nivoo.nl/boa-im

Cursus Incident  
Management

De vooropleidingseis voor deze cursus is dat u in het bezit bent van een aanstel-
lingspas verkeersregelaar. Tijdens het volgen van de cursus bent u verplicht om een 
verkeersregelaarshes te dragen. Daarnaast bezit u een verkeersregelaarsfluit en 
eventueel een verkeersregelaarscap. De cap is aan te raden maar niet verplicht.

Na afloop van de opfriscursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van deel-
name.

Wilt u uw kennis en vaardigheden m.b.t. verkeersincidenten verdiepen? Wij verzor-
gen deze cursus bij u op locatie zodat het volledig kan worden toegespitst op uw 
werkzaamheden en werkgebied. 

De Cursus Incident Management bestaat uit 1 dag. Na het 
volgen van deze dag bent u in staat om tijdens en na een 
verkeersincident de juiste maatregelen te nemen om de 
weg weer zo snel mogelijk vrij te maken. Prioriteiten hierbij zijn: uw eigen veiligheid 
als IM-hulpverlener, de verkeersveiligheid, adequate hulp aan slachtoffers en de 
doorstroming van het verkeer.

Tijdens uw werkzaamheden als BOA kunt u te maken krij-
gen met verkeersincidenten. Gezien het feit dat u als BOA 
vaak al in de wijk aanwezig bent, bent u er soms eerder dan 
de politie. En dan..? Deze cursus is bedoeld voor alle handha-
vers/BOA’s die tijdens hun werkzaamheden te maken krij-
gen met verkeersincidenten.

Vooropleiding en kleding:

Certificaat:

Incompany

Cursusduur en inhoud 

Welke onderwerpen worden er behandeld:
 ■ Wat is Incident Management
 ■ Omgaan met gevaarlijke stoffen
 ■ Beveiliging (auto, kleding, etc)
 ■ De 4 V’s
 ■ Schouwkaart
 ■ Snelheden en afstanden
 ■ Aan-/ afvoerroutes



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 gewelds-
dreiging

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

Openbare Ruimte Mileu, welzijn en infrastructuur

I II

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

Onderwijs

Openbaar vervoer

III

IV
Cursus Bestuursrecht voor de toezichthouder Participatiewet

Cursus RTGB
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Proces-Verbaal training

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Cursus Levensreddend handelen
Cursus RTGB

Cursus Verkeersregelaar
Omgaan met overtreders

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Proces-Verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

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

Werk, inkomen en zorg Generieke opsporing

V VI

Meer informatie vindt u op 

WWW.NIVOO.NL

Opleidingsoverzicht - BOA Opleidingen 


