Voor wie
Wilt u aan de slag als buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) of wilt u als BOA uw
opsporingsbevoegdheid verlengen? En wilt u de theoretische lesstof zelfstandig online bestuderen
(e-learning)? Dan is deze e-learning opleiding BOA Basisbekwaamheid voor u bedoeld.
Onderwerpen
Deze e-learning opleiding voor BOA's bestaat uit drie onderdelen:
1. Rechtskennis
2. Combi-bon
3. Gespreks- en benaderingstechnieken
De theoretische lesstof van onderdeel 1 en 2 bestudeert u zelfstandig via het online SPV-Leerplein.
De gespreks- en benaderingstechnieken (onderdeel 3) oefent u tijdens contactdagen met een
professioneel acteur. U heeft een doorlooptijd van 1 jaar.
Onderdeel Rechtskennis (theorie)
Tijdens dit onderdeel komen de volgende onderwerpen aan bod:
het Nederlands recht
de Nederlandse staat
de rechterlijke macht
de buitengewoon opsporingsambtenaar
taak en organisatie van de politie
materieel strafrecht
formeel strafrecht
U krijgt toegang tot het digitale leerplein van SPV en bestudeert zelfstandig de lesstof online. Daarna geeft
u zich op voor het theorie-examen Rechtskennis, dat verzorgd wordt door ExTh.
Onderdeel Combi-bon (theorie)
Tijdens dit onderdeel bestudeert u de theorie over de combi-bon en oefent u het invullen van de combibon aan de hand van casussen. U ontvangt hiervoor een aantal documenten dat u geheel zelfstandig
bestudeert.
Onderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken (praktijk)
Dit onderdeel betreft een klassikale training van twee dagen. U oefent bekeuringsgesprekken met
medewerking van een professioneel acteur en met begeleiding van de trainer. Onderwerpen die aan bod
komen zijn:
wet- en regelgeving
gesprekstechnieken
benaderingstechnieken
ABC gedrag
Doel-Aanpak-Analyse

Voor deze training sluit u aan bij een bestaande groep. Voorwaarde is dat u het invullen van een combibon beheerst en onderdeel 2 van de opleiding heeft afgerond.
Hierna volgt het praktijkexamen Gespreks- en Benaderingstechnieken, inclusief het opmaken van een
combi-bon. Dit examen wordt afgenomen door ExTH. SPV verzorgt uw aanmelding voor het examen.
Doelen
Na afloop van deze opleiding kunt u uw taken als BOA professioneel uitvoeren. U kent de
rechtsbepalingen en u beheerst de nodige gespreks- en benaderingstechnieken. Ook kunt u een combibon invullen conform de BOA-normen van het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Afronding
Deze e-learning opleiding voor BOA's wordt afgesloten met het landelijke theorie-examen Rechtskennis,
afgenomen door ExTH. Het praktijkexamen Gespreks- en benaderingstechnieken, inclusief het opmaken
van een combi-bon wordt ook verzorgd door ExTH. Wanneer u voor beide onderdelen slaagt, ontvangt u
het Getuigschrift Buitengewoon Opsporingsambtenaar en kunt u worden beëdigd voor een periode van
vijf jaar.
Opleidingsprijs
€ 715,00 incl. studiemateriaal en arrangementskosten (contactdagen)
Examenkosten: zie website
Opleidingsduur
Doorlooptijd: 1 jaar toegang tot het online SPV-leerplein
Lesdagen: 2 contactdagen praktijk gespreks- en benaderingstechnieken
Studie-uren: 127 uur
Locatie/data
De klassikale lessen bieden wij aan in Utrecht, Vaassen en Zuid-Nederland.
De data van deze klassikale lessen vindt u op de website onder de opleiding BOA Basisbekwaamheid
Gespreks- en benaderingstechnieken.
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd
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