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Training Proces-verbaal schrijven
Al jarenlang is het schrijven van een proces-verbaal geen verplicht 
examenonderdeel meer. Daarnaast worden veel feiten afgedaan met 
een (digitale) combibon. De laatste tijd zien we echter een toename 
van het aantal schrijfverbalen. Het blijkt in de praktijk nog lastig om 
een foutloos proces-verbaal te schrijven. In deze training leert u door 
kernachtige lesstof en veel praktijkgerichte oefeningen in slechts twee 
dagen een foutloos proces-verbaal maken!

Aan het einde van deze cursus bent u in staat om een correct en kwali-
tatief hoogwaardig proces-verbaal van aanhouding/bevindingen op te 
maken n.a.v. verschillende tegen u gepleegde misdrijven zoals: verzet, 
niet voldoen aan bevel of vordering, belediging, mishandeling, bedrei-
ging en vernieling.

De groepsgrootte is beperkt tot een maximum van 16 deelnemers. Zo is de interactiviteit van de 
opleiding gewaarborgd.

Bent u werkzaam in de handhaving? Maakt u regelmatig een proces-verbaal op? Neem dan deel aan 
deze cursus om uw vaardigheden in het opmaken van een goed en correct proces-verbaal te verbe-
teren.

Na afloop van de training ontvangen de deelnemers het NIVOO-certificaat “Training Proces-verbaal 
scrhijven ”.

Deelname aan de cursus kost € 493,00 per persoon. 
Dit tarief is vrij van BTW.

Deze cursus is volledig verzorgd. Bij de investering inbegrepen is de reader Training Proces-verbaal 
schrijven, lunch, koffie, thee, frisdrank en een certificaat.

Doel

Groepsgrootte

Doelgroep

Certificaat

Investering

Wat krijgt u er bij?

Super lesgegeven, door de voorbeelden gaat 
het echt leven, fijn om iemand van de praktijk 
te hebben.

“

“

“

“(review van één van onze cursisten)

(review van één van onze cursisten)

Hier hebben wij heel veel aan!



Voor de meest actuele cursusdata kijkt u op nivoo.nl/cursusagenda. 
De cursus duurt 2 dagen van 09.30 tot 16.30 uur.

Deze opleiding wordt verzorgd in Aristo Utrecht naast NS-station Lunetten. Ook kunt u in de directe 
omgeving vrij parkeren. Een prachtige locatie waar u rustig de cursus kunt volgen. Daarnaast is er 
ruim voldoende aandacht voor de inwendige mens. Door voldoende koffie, thee, frisdrank en een 
uitgebreide lunch kunt u met voldoende energie aan de studie!

Data & Cursusduur

Locatie

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

Zeer nuttig en leerzaam. Erg praktijk gericht!“ “
(review van één van onze cursisten)

 ■ Wettelijke eisen aan een proces-verbaal
 ■ Gebruik van de redenen van wetenschap
 ■ Opbouw van een proces-verbaal
 ■ Oefenen opmaken proces-verbaal
 ■ Bespreking gemaakte processen-verbaal

Opbouw en inhoud van de opleiding

De cursusmap is speciaal voor deze cursus ontwikkeld en sluit dan ook 
optimaal aan bij de cursus. De basis wordt gelegd door relevante wet-
geving 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 fotomateri-
aal uit de praktijk.

Dit lesmateriaal werd in de evaluaties uitsluitend beoordeeld in de categorieën Goed, Zeer Goed en 
Uitstekend!

Tijdens de trainingsdagen wordt veel geoefend met verschillende casussen 
uit de APV en/of het Wetboek van Strafrecht. 

 Na afloop van de cursus ontvangt u een NIVOO-certificaat als bewijs van 
deelname.

Lesmateriaal



 
  

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 


