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Basisbekwaamheid BOA
Goed voorbereid aan de slag!
Onder domein I vallen de BOA’s die werkzaam zijn in de openbare ruimte in dienst van bijvoorbeeld
een gemeente. Deze BOA’s handhaven onder andere de Belastingverordening, Mulderfeiten,
Afvalstoffenverordening en Bestuurlijke Strafbeschikkingen. Met deze opleiding ben je volledig
voorbereid op het examen BOA en op het werken als BOA in de Openbare Ruimte.
De opleiding bestaat uit 2 delen, namelijk:
1. Rechtskennis
2. Gespreks- en benaderingstechnieken
Het onderdeel rechtskennis bestaat uit 7 dagen en gaat in op de relevante wet- en regelgeving die
binnen Domein I van toepassing is:
»» Het Nederlands recht
»» Burgerlijk recht
»» Materieel strafrecht
»» Formeel strafrecht
Het 2e onderdeel, gespreks- en benaderingstechnieken, bestaat uit 3 dagen en is gericht op de
vaardigheden van BOA’s in diverse praktijksituaties. Bij dit onderdeel wordt gebruik gemaakt van een
professionele acteur. Diverse praktische en reële situaties worden nagespeeld zodat u optimaal bent
voorbereid op de praktijk.
Nadat het examen Basisbekwaamheid succesvol is doorlopen moeten BOA’s verplicht de Permanente
Her- en Bijscholing (PHB) doorlopen. Deze opleiding is ook bij ons te volgen.
In overleg met u kunnen we op korte termijn tot een geschikte startdatum komen. Daarnaast beschikken
wij over diverse locaties in Nederland waar de opleiding kan worden gehouden.

Overzicht
»» Totale duur: 			
»» Startdatum:			
»» Locatie:				

10 dagen
in overleg
in overleg

Indien u specifieke wensen voor de opleiding heeft kunt u contact met ons opnemen. De kosten voor
deze opleiding zijn €1.450,- per deelnemer. Dit is exclusief examenkosten van ± €270,-.

Heeft u vragen? U kunt altijd contact opnemen!
0172-764001
U kunt ook de ‘Bel me terug’ optie gebruiken via onze website.

Opleidingen en trainingen bij IVP
Het IVP biedt opleidingen en trainingen aan op het gebied van
sociale veiligheid en preventie. Onze trainers leren u of uw
personeel op een veilige, vriendelijke en duidelijke wijze om
te gaan met onveilige situaties.
Onze opleidingen zijn gebaseerd op herkenbare en reële
situaties. Bij de opleidingen worden de casussen door onze
acteurs op realistische wijze nagespeeld. De cursisten krijgen
na afloop van het rollenspel altijd feedback op hun gedrag,
houding en rol.
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Naast opleidingen en trainingen die wij aanbieden, kunnen wij
in samenwerking met partners uw bedrijf of gemeente extra
veiligheid bieden. Meer informatie hierover vindt u op onze
website.
Resultaat

Ervaring
Onze professionele trainers en acteurs hebben ruime ervaring
in het geven van veiligheidsopleidingen aan bedrijven en
instellingen. Vanuit hun eigen jarenlange werkervaring
hebben zij veel praktische kennis en ervaring op het gebied
van agressie en veiligheid. Onze trainers zijn gedreven om de
kennis en ervaring die ze daarin hebben opgedaan over te
dragen aan uw medewerkers.

Kwaliteit
Persoonlijke aandacht
Plezier

Overig aanbod
Naast de Basisbekwaamheid BOA bieden wij ook andere opleidingen en trainingen aan:

Opleidingen

»» Permanente Her- en Bijscholing BOA
»» Horecatraining: agressie & drank- en
horecawet
»» Drank- en Horecawet
»» Basisbekwaamheid BOA

Trainingen

»» Agressietraining I & II
»» Overvaltraining I & II
»» Telefonische agressie

»» Weerbaarheidstraining
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