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Cursus leerplicht 2.0 
Als leerplichtambtenaar 2.0 ben je de spin in het web en zorg je 
ervoor dat maximaal wordt ingezet op het leerrecht van het kind. 
Vragen die in dat kader gesteld kunnen worden zijn:

■  Hoe stoppen we het schoolverzuim zonder direct gebruik
te maken van de handhaving?

■  Welke mogelijkheden in de samenwerking met scholen en
ketenpartners kun je gebruiken?

■ Wat hebben we nodig van onze ketenpartners?
■ Wat mogen de ketenpartners van ons verwachten?
■ Welke frustraties houden we het liefst buiten de deur?
■  Wanneer is een ouder of kind verwijtbaar voor het

verzuim?

Doel
U bent na de cursus in staat om uw handelswijze toekomstbestendig te maken door gebruik te 
maken van nieuwe methodes om verzuim tegen te gaan.

Doelgroep
Leerplichtambtenaar met minimaal 1 jaar werkervaring.

Groepsgrootte
Het maximum aantal deelnemers is 15. Zo is de interactiviteit van de opleiding gewaarborgd.

Certificaat
Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het NIVOO-certificaat “Cursus leerplicht 2.0”

Investering
Deelname aan de cursus kost € 308,00 per persoon. 
Dit tarief is vrij van BTW.

Wat krijgt u er bij?
Deze cursus is volledig verzorgd. Bij de investering inbegrepen is de handout Cursus leerplicht 
2.0, lunch, koffie, thee, frisdrank en een certificaat.



Meer info vindt u op www.nivoo.nl/lp2

Opbouw en inhoud van de opleiding

Tijdens de cursus gaan we op zoek naar de kracht van de 
leerplichtambtenaar. Wat is er nodig om verzuim te stoppen 
en welke ketenpartners betrekken we hierbij? Op basis van de 
gestelde leerdoelen maken we een verkenning van het huidige 
leerplichtveld en de meest recente versie van de Methodische 
Aanpak Schoolverzuim. We bekijken de mogelijkheden om 
de relatie met school te intensiveren vanuit een gedeelde 
verantwoordelijkheid. Ook bekijken we de positie van de 
leerplichtambtenaar in relatie tot de hulpverleners en passend 
onderwijs. Op deze manier krijgen we beter zicht en grip op 
de sociale kaart in uw werkgebied. 
 
Onderwerpen

 ■ De huidige Methodische Aanpak Schoolverzuim
 ■ De wet passend onderwijs
 ■ De zorgmelding en de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling
 ■ De rol van ketenpartners bij (ziekte)verzuim
 ■ Good practice
 ■ De rol van de beschermingstafel

Data & Cursusduur
Voor de meest actuele cursusdata kijkt u op nivoo.nl/cursusagenda. 
De cursus duurt 1 dag van 09.30 tot 16.30 uur.

Locatie
Deze opleiding wordt verzorgd in BCN Utrecht. Door voldoende koffie, thee, frisdrank en een 
uitgebreide lunch kunt u met voldoende energie aan de studie!
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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
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

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


