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Basistraining JeugdBOA
Jeugd en de problematiek die daarmee samenhangt vergt 
maatwerk. Zeker omdat het risico op conflictsituaties bij deze 
doelgroep hoog is. Door de juiste methodiek toe te passen 
kan dit maatwerk geleverd worden. De handhaver weet dan 
niet alleen de problematiek aan te pakken, maar wordt ook 
een interessante gesprekspartner met nut-tige informatie 
voor andere ketenpartners op het gebied van jeugd. Tijdens 
de Basistraining JeugdBOA krijgt de handhaver de juiste hand-
vatten voor een praktijkgerichte aanpak.

Doel
Het optimaal faciliteren en uitrusten van de handhavers, zodat 
zij jongeren op straat effectief kunnen benaderen en aanpakken 
en (indien nodig) conflictsituaties beter kunnen hanteren.

Doelgroep
De basistraining is bestemd voor handhavers, die regelmatig in contact komen met groepen 
jeugd en te maken hebben met straatgedrag en straatcultuur.

Vooropleiding en vervolgtraject
Voor deze training is geen vooropleiding vereist. Wilt u na deze basistraining nog verdere verdieping? 
Er zijn diverse opleidingstrajecten mogelijk. Vraag om meer informatie bij onze opleidingsadviseurs!

Groepsgrootte
Het maximum aantal deelnemers is 12. Zo is de interactiviteit gewaarborgd.

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

Investering
Deelname aan de Basistraining JeugdBOA en straatgedrag kost €879,00 per persoon.

Wat krijgt u erbij?
Deze cursus is volledig verzorgd. Bij de investering inbegrepen
is het cursusboek Straatcultuur effectieve aanpak van 
jeugdgroepen, lunch, koffie, thee, frisdrank en een certificaat.

www.nivoo.nl/opleiding/
basistraining-jeugdboa-domein-1



Opbouw en inhoud van de training
De training wordt verzorgd door twee trainers gedurende drie lesdagen. 
Het individueel werken alsook het samenwerken als koppel krijgt ruim 
de aandacht. Daarna volgt het gezien en ongezien beeld vormen van 
de doelgroepen, waarna dat beeld volgens een beproefde methode 
vastgelegd wordt. De groep wordt ingedeeld op de invloed van 
de jongeren binnen de jeugdgroep. Hierdoor wordt inzichtelijk 
wie plus factoren, min factoren en meelopers zijn. Het beeld dat 
hierdoor ontstaat, geldt als basis voor het vervolgcontact, waarover 
afspraken gemaakt worden. Een bejegeningswijze is onderdeel 
van de aanpak.
 
Onderstaande thema’s maken deel uit van de basistraining:

 ■ Spanning/agressieoefeningen gekoppeld aan de praktijk
 ■ Eigen rol en invloed (personal coaching)
 ■ Praktijkcasussen/ervaringen
 ■  Shortlistmethodiek/Groepsaanpak in de praktijk/actueel beeld
 ■ Beeldvorming, informatie, hangplekanalyse
 ■ Plus, min, meemethodiek op jeugdgroepen
 ■ Straatspelletjes
 ■ Contact en confrontatie met jeugdgroepen
 ■ Vaste evaluatiemomenten met deelnemers en coördinator
 ■ Wat zijn de ervaringen de afgelopen periode van jou en met de doelgroep
 ■  Tijdens elke training is er voldoende gelegenheid om eigen casuïstiek en   

vraagstukken in te brengen

In de training speelt de plus, min, meemethodiek een belangrijke rol. Deze beproefde methodiek 
kenmerkt zich onder meer door:

 ■ Hoe herken je op een snelle manier de kopstukken binnen een groep?
 ■ Hoe worden individuen binnen een groep benaderbaar?
 ■  Wat kun je met een individu bereiken en welke afspraken kun je maken om grip   

te krijgen op de situatie?
 ■  Inzicht in groepswerking, samenstelling van groepen (kopstukken, meelopers),   

soorten groepen
 ■ Tips en tools om groepsdynamische processen te hanteren

Data & Cursusduur
Voor de meest actuele cursusdata kijkt u op nivoo.nl/cursusagenda. De cursus duurt 3 dagen van 
09.30 tot 16.30 uur. Tussendoor worden pauzes gehouden om een optimaal leereffect te bereiken.
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Opleidingsoverzicht - BOA Opleidingen 

Basiscursus Omgaan met jeugd en straatgedrag
Bike Training

Cursus Bestuursrechtelijke handhaving
Cursus Levensreddend handelen voor handhavers

Cursus RTGB
Cursus Verkeersregelaar voor handhavers 

Training Effectief op Social Media voor BOA’s
Incidentmanagement voor BOA’s 

Opfriscursus Basisbekwaamheid BOA
Opleiding Basisbekwaamheid BOA

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

Proces-Verbaal cursus
Themadag Bestuurlijke strafbeschiking 

Cursus bewustwording en handelen bij hoge geweldsdreiging
Cursus Internet rechercheren

Cursus Persoonlijke kracht
Cursus 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
Training Effectief op Social Media 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 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

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

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


