Social media spelen een steeds grotere rol in het werkveld van de BOA. Aan de ene kant
wordt de BOA tijdens het werk steeds vaker gefilmd of gefotografeerd door omstanders of
probeert men informatie over een BOA te achterhalen op social media. Hoe gaat u hiermee
om en hoe zit het met de scheiding tussen uw functionele rol en uzelf als privépersoon? Aan
de andere kant valt er voor de BOA veel ondersteunende informatie te vergaren door slim
gebruik te maken van social media. Het is daarom belangrijk op de hoogte te blijven van de
(on)mogelijkheden op dit gebied.
Voor wie
Deze opleiding is bedoeld voor BOA's en toezichthouders in het openbare domein die
zowel in hun werk als privé effectief én bewust willen omgaan met social media.
Onderwerpen
Tijdens de opleiding wordt interactief, aan de hand van actuele praktijkvoorbeelden en
casuïstiek, ingegaan op onder meer de volgende onderwerpen:
•
•
•
•
•

De werking en (on)mogelijkheden van social media
Offline versus online integriteit van de BOA
Handvatten voor slim gebruik van social media als informatiebron
Do's en don'ts op het gebied van social media
Risico's bij het gebruik van social media

Doel
Na afloop van deze cursus bent u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen op het
gebied van social media. U bent zich bewust van de (on)mogelijkheden en risico's (valkuilen)
bij het gebruik van social media in uw functie als BOA. Daarbij wordt ook de koppeling
gemaakt met uw positie op social media als privépersoon (integriteit).
Afronding
Na afloop ontvangt u een certificaat van deelname.

Enkele reacties van SPV-cursisten:
“Mijn verwachtingen werden overtroffen.”
“Een praktijkgerichte, interactieve en duidelijke manier van lesgeven.”
“De docenten zijn bevlogen en creëren een leeromgeving die veilig, efficiënt en
effectief is.”
“Het is een uitje om naar toe te gaan.”
Opleidingsprijs: € 195 (incl. studiemateriaal en arrangementskosten)
Opleidingsduur: 1 lesdag
Locatie: SPV, Vaassen
Data: zie website
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd
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