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Onze kernwaarden

Henk Kroon 
Directeur NIVOO

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:

Domein I
Openbare ruimte

Domein II
Milieu, welzijn
en infrastrucstuur

Domein III
Onderwijs

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. Na-
tuurlijk 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 enthou-
siast (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 cursisten-
administratie, 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.



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 aan-
gesteld, 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
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Basisbekwaamheid BOA
Iedereen die BOA wil worden, volgt 1 keer de basisopleiding, die bestaat uit 
de theoriemodule  Rechtskennis en de praktijkmodule Gespreks- en benade-
ringstechnieken. 

Nadat u voor beide onderdelen van de basisopleiding bent geslaagd, ont-
vangt 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 op-
sporingsbevoegdheid 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 Basis-
bekwaamheid BOA duurt 10 dagen en bestaat uit de theoriemodule 
Rechtskennis (7 dagen) en de praktijkmodule Gespreks- en benade-
ringstechnieken (3 dagen).

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.

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

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. 

De bekwaamheid wordt verkregen of behouden door het afleggen van het verzwaarde BOA-OV 
examen dan wel het met voldoende resultaat doorlopen van 4 modules.

Nieuwe BOA’s volgen de Basisbekwaamheid BOA. Verlengende BOA’s volgen opnieuw de Basisbe-
kwaamheid BOA, waarmee zijn hun bevoegdheid telkens vijf jaar verlengen.

Nieuwe BOA’s volgen de Basisbekwaamheid BOA. Verlengende BOA’s volgen opnieuw de Basisbe-
kwaamheid BOA, waarmee zijn hun bevoegdheid telkens vijf jaar verlengen.

Domein I
Openbare ruimte

Domein II
Milieu, welzijn en infrastructuur

Domein III
Onderwijs

Domein IV
Openbaar vervoer

Domein V Werk, inkomen en zorg

Domein VI Generieke opsporing

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



De cursusmap is speciaal voor deze training ontwikkeld en sluit dan 
ook optimaal aan bij de training. De basis wordt gelegd door relevan-
te wetgeving en de toelichting daarop. De vertaling naar de praktijk 
wordt gemaakt door te werken met vele praktijkcasussen. Eén en 
ander wordt nog verder inzichtelijk gemaakt door duidelijke schema’s 
en fotomateriaal uit de praktijk.

Lesmateriaal

Deelname aan de cursus kost €474,00 per persoon.
Dit tarief is vrij van BTW.

Kijk voor de meest actuele cursusdata op www.nivoo.nl/agenda De 
cursus duurt 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur. Tussendoor worden pau-
zes gehouden om een optimaal leereffect te bereiken.

Investering

Data & Cursusduur

Is nog niet alles duidelijk, 
wilt u meer weten of 

een persoonlijk studieadvies?

Bel of mail mij en stel uw vraag!

Arjen Schellingerhout
Opleidingsadviseur

0346 - 21 74 21Opleidingsadvies@nivoo.nl



De PHB Milieu is bedoeld voor àlle BOA’s in domein II Milieu, welzijn en infrastructuur, ongeacht het 
kleurspoor waarin zij zijn ingedeeld.

Om aan de PHB te kunnen deelnemen is het van belang dat u de Basisbekwaamheid BOA met goed 
gevolg hebt afgerond en/of u heeft inmiddels PHB modules van de oude PHB cyclus (module A, B, C, 
D en E) behaald. 

De cursist wordt volledig voorbereid op de examens bij ExTH. Deze 
examens moeten worden behaald om de opsporingsbevoegdheid te 
kunnen behouden. 

Doelgroep

Vooropleiding en vervolgtraject

Doel

Permanente Her- en Bijscholing
Milieu, welzijn en infrastructuur

De Permanente Her- en Bijscholing (PHB) Milieu is met ingang van het na-
jaar 2016 opnieuw vastgesteld. In deze folder leest u meer over de nieuwe 
PHB, met name over de modules 1, 2 en 3 aangezien daar op dit moment 
de meeste informatie over is vrijgegeven vanuit de Exameninstelling Toe-
zicht en Handhaving (ExTH). 

Inhoud module Wettelijke Kaders Milieu Generiek (WKMG)
• Openbaar ministerie
• Besluit BOA
• Burgerlijk Wetboek
• Materieel strafrecht
• Formeel strafrecht

Het is mogelijk om PHB-modules uit de vorige PHB-cyclus (modules A t/m E) 
te laten aansluiten op de nieuwe PHB. Neem voor advies omtrent uw specifieke 
situatie contact met ons op voor een gratis opleidingsplan :     0346 - 21 74 21

Inhoud module Wettelijke Kaders Milieu Specifiek (WKMS)
• Aanhouding en verhoor
• Wet op de economische delicten (WED)
• Sfeerovergangen
• Bestuurlijke strafbeschikking milieu- en keurfeiten
• Informatieregime
Inhoud module Wettelijke Kaders Milieu 
Specifiek (WKMS)
• Wet- en regelgeving
• Stappenplan Doel-Aanpak-Analyse       
 bij een overtreding
• Houding en uitstraling
• ABC-gedrag
• Het invullen van het proces-verbaal   
 op de computer*

Inhoud module Wettelijke Kaders Milieu 
Specifiek (WKMS)
• Wet- en regelgeving
• Stappenplan Doel-Aanpak-Analy 
 se bij een overtreding
• Stappenplan Doel-Aanpak-Analy 
 se bij een Mulder-gedraging
• ABC-gedrag
• Het invullen van het proces-ver- 
 baal op de computer*



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 


