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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.
In het eerste jaar na aanstelling of na verlenging van de opsporingsbevoegdheid, begint de BOA met
de Permanente Her- en Bijscholing (PHB) openbare ruimte. Deze opleiding bestaat uit 4 modules die
in 5 jaar tijd behaald moeten worden. Dit komt er op neer, dat in de eerste 4 jaar elk jaar een module
gevolgd moet worden. Het is niet toegestaan de modules versneld te volgen.
De PHB bestaat uit de modules:
»»
»»
»»
»»

De WKPV I – Strafrecht. Duur: 2 dagen
De WKPV II – Bijzondere wetten en de APV. Duur: 3 dagen
Sanctionerend optreden. Duur: 2 dagen
Dienstverlening en calamiteiten. Duur: 2 dagen

De PHB start met twee theoretische onderdelen, te weten WKPV I en II. WKPV staat voor Wettelijk
Kader Publieke Veiligheid. De module WKPV I behandelt een aantal misdrijven en overtredingen. De
module WKPV II behandelt een aantal bijzondere wetten en gemeentelijke bepalingen, waarvoor de
BOA opsporingsbevoegdheid kan krijgen.
Na deze twee theoretische modules, die in jaar één en twee (na het behalen of verlengen van de akte)
moeten worden afgerond, volgen twee praktijkmodules. Deze moeten in jaar drie en vier worden
afgerond.
In de module Sanctionerend optreden (module III) wordt getraind in het aanspreken van (mogelijke)
overtreders, het beoordelen van een handhavingssituatie, het vaststellen of men bevoegd is op te
treden en het afhandelen van de betreffende situatie.
De module Dienstverlening en calamiteiten (module IV) behandelt voornamelijk het optreden en
handelen bij ongevallen & calamiteiten en bij dienstverlening.
In de modules III en IV maken rollenspelen deel uit van het lesprogramma. Bij deze rollenspelen wordt
gebruik gemaakt van professionele, ervaren acteurs.
Het IVP begeleidt de cursisten optimaal naar de examens van deze vier modules. De modules I en II
worden getoetst door het beantwoorden van meerkeuzevragen. De modules III en IV worden getoetst
met een praktijkexamen. In dit examen toont de kandidaat in een praktijkcasus dat hij op een juiste
wijze op kan treden. Bij module III moet de kandidaat daarnaast ook een zogenaamde “combibon”
correct invullen. Bij module IV dient de kandidaat een correcte rapportage te schrijven.

Overzicht
»»
»»
»»
»»

Totale duur: 		
9 dagen
Indeling: 			
4 modules in 5 jaar tijd
Startdatum:		
in overleg
Locatie:			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.

Opleidingen en trainingen bij IVP
Bent u nog geen BOA? Wij bieden ook de opleiding
‘Basisbekwaamheid BOA’ aan.
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.
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.
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Heeft u vragen? U kunt altijd
contact opnemen!
0172-764001

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 Permanente Her- en Bijscholing bieden wij ook andere opleidingen en trainingen aan:

Opleidingen

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

Trainingen

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

»» Weerbaarheidstraining
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