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Bestuursrecht voor de 
toezichthouder BRP en Participatiewet

Handhaven in het sociale domein vereist vaardigheden die u niet in 
iedere reguliere training opdoet. Deze cursus is speciaal afgestemd op 
kennis en kunde die u in uw werk goed kunt gebruiken. Het toezicht-
houden op de Participatiewet en de BRP.

Na afloop van de cursus bent u in staat op een nauwkeurige en juiste 
manier het bestuursrecht toe te passen en weet u waar uw handelen op 
gebaseerd is. U bent in staat een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn 
bij het functioneren in bestuursrechtelijke situaties en ook bij het even-
tueel verder verloop van het bestuursrechtelijke proces, zoals bezwaar en (hoger) beroep bij de rechter. 
Daarnaast kunt u na het volgen van de cursus Participatiewet in de dagelijkse toezicht- en handha-
vingspraktijk zelfverzekerd en bekwaam optreden in het kader van de Participatiewet.

De groepsgrootte is beperkt tot een maximum van 16 deelnemers. Zo is de interactiviteit van de oplei-
ding gewaarborgd.

Na afloop van de cursus ontvangen de de deelnemers het NIVOO-certificaat “Bestuursrecht voor de 
toezichthouder op de BRP en participatiewet”.

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 Bestuursrecht voor de toe-
zichthouder op de BRP en Participatiewet, lunch, koffie, thee, frisdrank en een certificaat.

Bent u toezichthouder BRP of Participatiewet? Dan is deze cursus voor u bedoeld. Maar ook als u 
leidinggevende, beslisambtenaar (bestuurlijke boete), sociaal rechercheur of een andere bij het proces 
betrokken functionaris bent, zult u bij deze cursus relevante informatie krijgen die u in de dagelijkse 
praktijk nodig heeft.

Doel

Groepsgrootte

Certificaat

Investering

Wat krijgt u erbij?

( Review van één van onze cursisten! )

Doelgroep

Een cursus die je inzicht geeft in alle mogelijkhe-
den die je als toezichthouder kunt benutten.
De cursus wordt  interactief gegeven wat het 
leuk maakt de grenzen van de wetteksten en 
praktijk op te zoeken.

“

“



De volgende onderwerpen worden behandeld:

De reader is speciaal voor deze cursus ontwikkeld en sluit dan ook optimaal aan bij de cursus. De basis 
wordt gelegd door relevante wetgeving en de toelichting daarop. De vertaling naar de praktijk wordt 
gemaakt door te werken met veel praktijkcasussen. 

 ■ koppeling van AWB en Participatiewet op relevante onder- 
 werpen;

 ■ inlichtingen- en medewerkingsplicht in relatie tot belang  
 hebbenden en derden;

 ■ essentiële beginselen van behoorlijk bestuur; 
 ■ uitvoeren bevoegdhedenpalet;
 ■ basis voor het functioneren als toezichthouder; 
 ■ kaders bij toepassing van speciale bestuursrechtelijke uit-  

 oefening van bevoegdheden; 
 ■ gemeentelijke visie bij handhaving op de Participatiewet;
 ■ maatschappelijke afbreukrisico’s en politieke gevoeligheden; 
 ■ werkvoorschriften en beleidslijnen; 
 ■ toelichting Aanwijzing sociale zekerheidsfraude; 
 ■ overgang van straf- naar bestuursrecht.
 ■ kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb);
 ■ uitvoering van de Awb bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol);
 ■ systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en de Wet basisregistratie  

 personen (Wet BRP); 
 ■ algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

De docent die deze cursus verzorgt, heeft meer dan dertig jaar ervaring in alle geledingen van toezicht 
en handhaving op zowel bestuursrechtelijk als strafrechtelijk gebied. Zo was hij onder andere zelf be-
trokken bij toezicht op de bijstandswetgeving. Daarnaast functioneert hij nog dagelijks in de bestuurs-
rechtelijke en strafrechtelijke praktijk. Tijdens de cursus komt dus niet alleen de theorie aan de orde, 
maar worden ook nadrukkelijk praktijksituaties aan de orde gesteld. Theorie en praktijk worden door de 
docent op aansprekende wijze aan elkaar gekoppeld.

Voor de meest actuele cursusdata kijkt u op nivoo.nl/cursusagenda. De lesdagen duren van 09.30 tot 
16.30 uur. Tussendoor worden pauzes gehouden om een optimaal leereffect te bereiken.

Deze opleiding wordt verzorgd in Aristo Utrecht. Een prachtige locatie waar u rustig de cursus kunt vol-
gen. 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!

Opbouw en inhoud van de opleiding

Lesmateriaal

Docent

Data & tijden

Locatie

( Review van één van onze cursisten! )“



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 


