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Rijopleidingen
voor BOA’s

Persoonlijk | Enthousiast | Deskundig

Helpt handhavers groeien!

NIVOO
Handhaving



Rijopleiding voor BOA’S 1A
De rijopleiding 1A is bestemd voor iedere handhaver/BOA die 
tijdens zijn of haar werkzaamheden gebruikmaakt van een auto.

Wat is het doel van de rijopleiding voor 
handhavers?
U leert op een veilige en professionele manier te werken met 
de dienstauto. Uw vaardigheden in het veilig en operationeel 
rijden in een stad of dorp worden verbeterd, waardoor u het 
dienstvoertuig op een professionele manier inzet en schade 
weet te beperken. Ook wordt hiermee bespaard op brandstof en 
onderhoudskosten, wat bijdraagt aan de klimaatdoelstellingen 
(MVO).

Wat leert u tijdens de rijopleiding?
U wordt onder andere getraind op de volgende vaardigheden:

 ■ Controle van het voertuig
 ■ Veilig en operationeel rijden
 ■ Rijdend observeren
 ■ Brandstofbesparing
 ■ Schadereductie aan het voertuig
 ■ Manoeuvreren/parkeren (operationeel) 

Het gaat om een praktijkopleiding waarbij u samen met de rijinstructeur 
aan de slag gaat met:

 ■ Bepalen van het niveau van rijden door middel van een kennismakingsrit
 ■ Zithouding en stuurtechniek
 ■ Voertuigbediening en voertuigbeheersing
 ■ Verkeersinzicht
 ■ Positioneel rijden
 ■ Kijktechniek
 ■ Taal van de weg 

Waarom kiest u voor de rijopleiding van NIVOO?
 ■  Uw lessen worden verzorgd door zeer ervaren rijinstructeurs, die ook rijopleidin-  

gen voor de politie verzorgen
 ■ U krijgt de kwaliteit die u van NIVOO gewend bent
 ■ De opleiding sluit volledig aan op uw werkzaamheden als handhaver/BOA
 ■ U kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen
 ■ Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden

 
Hoe lang duurt de rijopleiding en wat is het aantal deelnemers?
De rijopleiding 1A is de basisopleiding en heeft een duur van 1 dag. Er wordt gewerkt met 1 voertuig 
dat volledig is uitgerust voor deze rijopleidingen. In het voertuig kunnen, naast de instructeur, 
maximaal 3 cursisten plaatsnemen.



Vooropleiding
Voor deelname aan de rijopleiding voor handhavers moet de 
cursist in bezit zijn van:

 ■ Rijbewijs B
 ■ Aanstelling als BOA 

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs 
van deelname.

Welke vervolgopleidingen zijn er?
Na het volgen van rijopleiding 1A is het mogelijk om uw 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen met:

 ■ Rijopleiding voor handhavers 1B
 ■ Rijden met stoptransparant
 ■ Rijopleiding 4X4
 ■ Rijopleiding optische- en geluidsignalen(OGS)
 ■ Het gebruik van een lier

De prijs is inclusief: lesvoertuig, brandstof, instructeur, certificaat, lunch, koffie en thee.

Deze cursussen verzorgen wij in samenwerking met Ayonas

Vooropleiding
Voor deelname aan de rijopleiding voor handhavers moet 
de cursist in bezit zijn van:

 ■ Rijbewijs B
 ■ Aanstelling als BOA 

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een 
bewijs van deelname.

Welke vervolgopleidingen zijn er?
Na het volgen van rijopleiding 1A is het mogelijk om uw 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen met:

 ■ Rijopleiding voor handhavers 1B
 ■ Rijden met stoptransparant
 ■ Rijopleiding 4X4
 ■ Rijopleiding optische- en geluidsignalen(OGS)
 ■ Het gebruik van een lier

*De prijs is inclusief: lesvoertuig, brandstof, instructeur, certificaat, lunch, koffie en thee.

Deze cursussen  verzorgen wij in samenwerking met Ayonas



Rijopleiding voor BOA’S 1B
De rijopleiding 1B is het vervolg op de Rijopleiding voor
handhavers 1A en is bestemd voor iedere handhaver/BOA
die tijdens zijn of haar werkzaamheden gebruikmaakt van
een auto. Heeft u de rijopleiding 1A gevolgd en wilt u uw
rijtechnieken verder verbreden en aanscherpen, dan sluit
deze vervolgrijopleiding daarop aan.

Wat is het doel van deze vervolgrijopleiding 
voor handhavers?
Na deze tweede rijvaardigheidstraining kunt u vlot keren, veilig 
inhalen en op een veilige en vlotte manier door het drukke 
stadsverkeer manoeuvreren. Ook levert dit besparing op op 
de onderhouds- en brandstofkosten, wordt schade beperkt en 
creëert u een veilige (werk)omgeving voor uzelf, uw bijrijder en 
het overige verkeer.

Wat leert u tijdens de rijopleiding?
U wordt onder andere getraind in:

 ■ Controle van het voertuig
 ■ Veilig en operationeel rijden (vervolg)
 ■ Inzet van het voertuig in relatie tot het uitvoeren van casuïstiek
 ■ Veilig surveilleren met het voertuig
 ■ Omgaan met stresssituaties in het verkeer
 ■ Psychosociale werkdruk 

Het gaat om een praktijkopleiding waarbij u samen met de rijinstructeur aan 
de slag gaat met:

 ■ Voortzetting van het geleerde bij rijopleiding 1A
 ■ Keermethoden
 ■ Stadsvaardigheid
 ■ Stadsverkeer beïnvloeden
 ■ Inhaaltechnieken
 ■ Een veilige werkplek creëren met behulp van het voertuig 

Waarom kiest u voor de rijopleiding van NIVOO?
 ■  Uw lessen worden verzorgd door zeer ervaren rijinstructeurs, die ook rijopleidin-  

gen voor de politie verzorgen
 ■ U krijgt de kwaliteit die u van NIVOO gewend bent
 ■ De opleiding sluit volledig aan op uw werkzaamheden als handhaver/BOA
 ■ U kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen
 ■ Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden 

Hoe lang duurt de rijopleiding en wat is het aantal deelnemers?
De rijopleiding 1B is de vervolgrijopleiding en heeft eveneens een duur van 1 dag. Er wordt gewerkt 
met 1 voertuig dat volledig is uitgerust voor deze rijopleidingen. In het voertuig kunnen, naast de 
instructeur, maximaal 3 cursisten plaatsnemen.



Vooropleiding
Voor deelname aan de Rijopleiding voor handhavers 1B moet de 
cursist in bezit zijn van:

 ■ Rijbewijs B
 ■ Basisrijopleiding 1A
 ■ Aanstelling als BOA 

Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs 
van deelname.

Welke vervolgopleidingen zijn er?
Na het volgen van rijopleiding 1B is het mogelijk om uw 
vaardigheden te verbreden en te verdiepen met:

 ■ Rijden met stoptransparant
 ■ Rijopleiding 4X4
 ■ Rijopleiding optische- en geluidsignalen(OGS)
 ■ Het gebruik van een lier 

De prijs is inclusief: lesvoertuig, brandstof, instructeur, certificaat, lunch, koffie en thee.

Veilig terreinrijden 4X4
De rijopleiding met terreinvoertuigen (offroad/4x4) is voor u bestemd wanneer u als 
BOA tijdens uw werkzaamheden regelmatig met een dienstvoertuig op onverharde 
wegen en paden rijdt.

Wat is het doel van de rijopleiding Veilig terreinrijden?
 ■ U leert veilig rijden in het terrein
 ■  U krijgt kennis van het voertuig en het terrein en voorkomt daarmee schade   

aan het terreinvoertuig
 ■  U kunt de verschillende aandrijvingen van een 4x4 voertuig op juiste wijze 

gebruiken
 ■ U weet hoe u vastrijden in het terrein kunt voorkomen
 ■ U kent de verschillende procedures en technieken om vlot door het terrein  

 te rijden

Wat leert u?
 ■ Kenmerken van een terreinvoertuig
 ■ Lezen van het terrein en juiste aandrijving inschakelen
 ■ Rijden in het terrein en het uitvoeren van diverse opdrachten
 ■ Controle en inzet gereed maken van het voertuig
 ■ Het inzetten van het voertuig in relatie tot uw werkzaamheden als BOA

Zie voor meer informatie www.nivoo.nl/rijopleiding!



Rijopleiding 
stoptransparant?
De rijopleiding met stoptransparant is voor iedere handhaver/
BOA die werkt met een dienstvoertuig dat is uitgerust met een 
stoptransparant.

Wat is het doel van de rijopleiding met 
stoptransparant?
Deze rijopleiding kent meerdere doelen:

 ■  U voldoet aan de wettelijke bepalingen inzake het 
gebruik van de stoptransparant

 ■  U bent op de hoogte van de geldende wet- en 
regelgeving ten aanzien van het gebruik van de 
stoptransparant in relatie tot veilig verkeer

 ■ U kunt een juiste stopplaats bepalen
 ■  U kunt de juiste procedures toepassen bij het gebruik van 

de stoptransparant

Wat leert u tijdens de rijopleiding met stoptransparant?
De rijopleiding bestaat uit de volgende onderdelen:

 ■ Controle van het voertuig
 ■ Kennis van wet- en regelgeving in relatie tot gebruik van de stoptransparant
 ■ Praktijkoefeningen met inzet van de stoptransparant
 ■  Casuïstiek en rollenspel in relatie tot het eigen gedrag en de inzet van     

de stoptransparant
 
Het gaat om een praktijkopleiding waarbij u samen met de rijinstructeur 
en rollenspeler aan de slag gaat met:

 ■ Wet- en regelgeving
 ■ Stopplaatsen
 ■ Stopprocedures binnen en buiten de bebouwde kom
 ■ Het benaderen van de bestuurder van het gestopte voertuig
 ■ Veilige werkomgeving voor bestuurder/bijrijder
 ■ Veilige omgeving voor het overige verkeer 

Waarom kiest u voor de rijopleiding van NIVOO?
 ■  Uw lessen worden verzorgd door zeer ervaren rijinstructeurs, die ook rijopleidin gen  

voor de politie verzorgen
 ■ U krijgt de kwaliteit die u van NIVOO gewend bent
 ■ De opleiding sluit volledig aan op uw werkzaamheden als handhaver/BOA
 ■ U kunt het geleerde direct in de praktijk toepassen
 ■ Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden

 
Hoe lang duurt de rijopleiding en wat is het aantal deelnemers?
De rijopleiding met stoptransparant is één van de vervolgrijopleidingen en heeft een duur van 1 dag.
Er wordt gewerkt met 1 voertuig dat volledig is uitgerust voor deze rijopleidingen. In het voertuig 
kunnen, naast de instructeur, maximaal 3 cursisten plaatsnemen. Daarnaast wordt er tijdens deze 
opleiding een tweede voertuig ingezet, dit mag een eigen dienstvoertuig zijn.



Vooropleiding
Voor deelname aan de Rijopleiding met stoptransparant moet 
de cursist in bezit zijn van:

 ■ Rijbewijs B
 ■ Basisrijopleiding 1A
 ■ Basisrijopleiding 1B
 ■ Aanstelling als BOA
 ■  Bevoegdheid tot het geven van stoptekens als onderdeel 

van uw taakbevoegdheid
 
Certificaat
Na afloop van de training ontvangen de deelnemers een bewijs 
van deelname.

Herhaling
Om te blijven voldoen aan de wettelijke bepalingen dient 
de rijopleiding met stoptransparant om de 3 jaar herhaald te 
worden.

Welke vervolgopleidingen zijn er?
Na het volgen van de rijopleiding met stoptransparant is het mogelijk om uw vaardigheden 
te verbreden en te verdiepen met:

 ■ Rijopleiding 4X4
 ■ Rijopleiding optische- en geluidsignalen(OGS)
 ■ Het gebruik van een lier 

De prijs is inclusief: lesvoertuig, brandstof, instructeur, certificaat, lunch, koffie en thee.



Basistraining Omgaan met jeugd en straatgedrag
Bike Training

Cursus Bestuursrechtelijke handhaving
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers

Cursus RTGB
Cursus Verkeersregelaar voor handhavers 

DigiTouch – Social Media voor handhavers
Incidentmanagement voor BOA’s 

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
Prakijktraining Drank- en Horecawet

Proces-Verbaal training
Themadag Bestuurlijke strafbeschiking 

Training bewustwording en handelen bij hoge gewelds-
dreiging

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Training Praktisch toepassen van opsporingsbevoegdheden
Workshop Compareren

Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie

Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders 

Bike Training
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers

Cursus RTGB
DigiTouch – Social Media voor handhavers

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Toezichthouder Drank- en horecawet
Permanente her- en bijscholing BOA
Prakijktraining Drank- en Horecawet

Proces-verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie
Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s

Workshop Omgaan met overtreders

Openbare Ruimte Mileu, welzijn en infrastructuur

I II

Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus RTGB

Gespreks- en benaderingstechnieken OV
Opleiding BOA OV - RK en Combibon

Proces-Verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Persoonlijke kracht
Workshop Compareren

Workshop Elementaire verhoorvaardigheden
Workshop Interculturele communicatie

Workshop Omgaan met agressie voor BOA’s
Workshop Omgaan met overtreders

Onderwijs

Openbaar vervoer

III

IV
Cursus Bestuursrecht voor de toezichthouder Participatiewet

Cursus RTGB
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Proces-Verbaal training

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Cursus Levensreddend handelen
Cursus RTGB

Cursus Verkeersregelaar
Omgaan met overtreders

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

Proces-Verbaal training
Themadag Politiestrafbeschikking

Training Internet rechercheren
Training Persoonlijke kracht

Workshop Compareren
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Cursus Levensreddend handelen voor handhavers
Cursus optreden als leerplichtambtenaar

Interviewtechnieken RMC
Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA

Opleiding Basisbekwaamheid BOA
Permanente her- en bijscholing BOA

Themadag optreden als leerplichtambtenaar
Training functioneren als RMC-er

Training Internet rechercheren
Training Onderzoek en Proces-verbaal

Training Persoonlijke kracht
Workshop Elementaire verhoorvaardigheden

Workshop Interculturele communicatie

Werk, inkomen en zorg Generieke opsporing

V VI

Meer informatie vindt u op 

WWW.NIVOO.NL

Opleidingsoverzicht - BOA Opleidingen 


