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Handhaving

Helpt handhavers groeien!
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Biketraining

Handhaven op de fiets kent vele voordelen. Je bestrijkt een groter gebied dan te voet en bent beter aanspreekbaar dan vanuit de auto. De
fiets kan ook ingezet worden bij de achtervolging en aanhouding van
een verdachte. Voordelen te over! Daarbij is het wel van belang dat de
biker de fietstechnieken goed onder controle heeft. Onze Biketraining
is daarop gericht!

Doel

Aan het einde van de training kan de cursist op een tactische en
veilige manier door het verkeer fietsen en de juiste bikeprocedures
toepassen. De tijdens de training opgedane technische vaardigheden kan de cursist in de praktijk op de juiste manier en op het juiste
moment toepassen.

Doelgroep

BOA’s en toezichthouders die op de fiets handhaven danwel op de fiets willen gaan handhaven.

Vooropleiding en vervolgtraject
Er is geen vooropleiding vereist.

Als vervolgtraject is het mogelijk om een Bike Opfristraining te volgen. In deze training neemt u in
één dag alle technieken door en heeft ook de gelegenheid om specifieke situaties te trainen met de
trainer. Zo houdt u de vaardigheden scherp en het fietsen veilig!

Programma

De training wordt begonnen met een uitleg van de training en de uitreiking van de fiets met helm.
De eerste dag wordt verder gevuld met een warming-up en fietsbeheersing. Laatst genoemde bestaat onder andere uit goed je versnellingen gebruiken, balanceren, vallen met je fiets, noodstopprocedures, slide-procedure en snelle opstap- en afstapprocedures.
Tijdens de tweede dag wordt er weer begonnen met een warming-up en ook deze dag staat fietsbeheersing op het programma. Er wordt geleerd obstakels en hindernissen te rijden, afdaaltechnieken, bochttechnieken, defensief rijden in het verkeer, afdalen van trappen en in publiek fietsen. Een
evaluatie vormt het einde van het programma.
De derde dag wordt er ook weer begonnen met een warming-up. Op het programma van deze dag
staan de volgende fietstechnieken: de fiets als verdedigingswapen, procedure verdachte klemrijden
en procedure verdachte aanhouden. Ook wordt er deze dag aandacht besteed aan fietsbeheersing in
de stad, bijvoorbeeld de autoprocedure met een verkeersovertreder. Deze techniek wordt geoefend
door zowel de BOA zonder geweldsmiddel als de BOA met geweldsmiddel. Aan het einde van deze
dag volgt er een examen. Ook wordt het onderhoud van de fiets besproken en het eventueel herkennen van gebreken en defecten aan de fiets.








Lesmateriaal

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.

“

Top cursus, goede uitleg.
(review van één van onze cursisten)

“

Data & Cursusduur

Voor de meest actuele cursusdata kijkt u op nivoo.nl/cursusagenda.
De cursus duurt 3 dagen van 09.30 tot 16.30 uur. Tussendoor worden pauzes gehouden om een
optimaal trainingseffect te bereiken.

Groepsgrootte

Het maximum aantal deelnemers is 12. Zo is de interactiviteit gewaarborgd.

Examen

De training wordt afgerond met een examen. Zo bent u ervan verzekerd dat u over de juiste kennis
en vaardigheden beschikt om effectief en veilig te handhaven op de fiets.

Incompany opleiding

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

Certificaat

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

Wat krijgt u erbij?

Deze training is volledig verzorgd. Bij de investering inbegrepen is het lesmateriaal, lunch, koffie,
thee, frisdrank en een certificaat. Indien u niet met uw eigen fiets en helm (aanbevolen) kunt trainen,
is het mogelijk deze tegen kostprijs door ons te laten verzorgen.

Investering

Deelname aan de Biketraining kost €906,00 per persoon.

Meer info vindt u op www.nivoo.nl/Biketraining
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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
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Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
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Themadag Politiestrafbeschikking
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Training Persoonlijke kracht
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Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie
Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
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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

