Voor wie
Wilt u aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)? Of wilt u als BOA uw
opsporingsbevoegdheid verlengen? Heeft u een MBO werk- en denkniveau? Dan is deze
basisopleiding voor u ontwikkeld.
Onderwerpen
De opleiding BOA Basisbekwaamheid bestaat uit de theoriemodule Rechtskennis (7 dagen)
en uit de praktijkmodule Gespreks- en benaderingstechnieken (2 dagen). In beide modules
komt het invullen van de combi-bon uitvoerig aan bod. U krijgt door een dagelijkse
proeftoets inzicht in de tot dan toe door u verworven rechtskennis.
De module Rechtskennis bestaat uit de volgende onderdelen (theorie):
•
•
•
•
•
•
•

het Nederlands recht
de Nederlandse staat
de rechterlijke macht
de buitengewoon opsporingsambtenaar
de taak en organisatie van de politie
materieel strafrecht
formeel strafrecht

De module Gespreks- en benaderingstechnieken bestaat uit de volgende onderdelen
(praktijk):
•
•
•
•
•
•

wet- en regelgeving
invullen van een combi-bon
gesprekstechnieken
benaderingstechnieken
ABC gedrag
Doel-Aanpak-Analyse

In deze module oefent u diverse praktische vaardigheden, zoals het invullen van een combibon en - met medewerking van een professionele acteur - het voeren van bekeuringsgesprekken.

Doelen
Na deze opleiding kunt u uw opsporingsbevoegdheden als BOA professioneel uitvoeren. U
kent de rechtsbepalingen en u beheerst gespreks- en benaderingstechnieken. Ook kunt u
de combi-bon invullen conform de BOA-normen van het ministerie van Veiligheid en
Justitie.
Afronding
Deze opleiding bereidt u adequaat voor op het afrondende (landelijke) examen. Dit omvat
een theoretisch examen en een praktijkexamen, beide verzorgd door ExTH.
Als u voor beide onderdelen slaagt, ontvangt u het Getuigschrift Buitengewoon
Opsporingsambtenaar en kunt u worden beëdigd voor een periode van 5 jaar.
Enkele reacties van SPV-cursisten:
“Het sluit goed aan bij wat BOA's op straat tegenkomen.”
"Erg betrokken docent."
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren."
“De lessen worden bijzonder goed voorbereid.”
"De docent kon enorm veel praktijkvoorbeelden aanhalen."
Opleidingsprijs:
€ 1.685,00 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten)
Examenkosten: zie website
Opleidingsduur:
Lesdagen: 9 dagen inclusief e-learning. Studie-uren: 25 uur
Locatie: Vaassen, Utrecht, Zuid-Nederland
Data: zie website
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd
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