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Opleiding Senior BOA

Voor wie is de Opleiding Senior BOA?
Heeft u een functie of wilt u groeien naar een functie als operationeel leidinggevende BOA en
bent/wordt u verantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van de BOA's op straat, neem dan
deel aan deze Opleiding Senior BOA.

Wat is het doel van de Senior BOA opleiding?

operationeel leidinggeven aan de BOA's op straat;
de BOA's op straat coachen en begeleiden;
communiceren op verschillende niveaus binnen de handhavingsorganisatie;
een goede briefing en debriefing verzorgen;
kunt u een (management)rapportage opmaken;
kunt u collega's opvangen en ondersteunen na een incident.

Na deelname aan de Opleiding tot Senior BOA kunt u:

Wat wordt er behandeld tijdens de Opleiding tot Senior BOA?
De Opleiding Senior BOA bestaat uit diverse onderdelen:

Komt in alle onderdelen tijdens de opleiding
terug

Ontwikkelingen in de samenleving
Spanningsvelden
Schrijven van een werkstuk
Praktijkopdracht

Partnership
Belangen
Coaching
Wetgeving
Jij als instrument
Ondersteuning bij incidenten
Coachen, begeleiden en beoordelen
Praktijkopdracht

1. Intake

2. Persoonlijk vakmanschap

3. BOA en samenleving

4. De senior in de organisatie

Probleemgericht werken

Rol en functie van de BOA
Beleidscyclus
Gezag

Briefing en Debriefing
Informatiegestuurd werken
Presenteren
Werken met informatie
Rapporteren
Praktijkopdracht

Praktijkgerichte eindopdracht (1,5 uur)

5. Senior BOA in een dynamische omgeving

6. Bedrijfsprocessen

7. Werken met informatie

8. Examenopdracht

De benodigde theorie vanuit de praktijkdagen worden aangeboden
in een online trainingsmodule.



Trainers
Deze Opleiding Senior BOA wordt verzorgd in samenwerking met trainers
van BOAtrainer.nl. De trainers zijn zelf BOA of direct betrokken bij het
werkveld van de BOA. Ook zullen er tijdens deze opleiding een aantal
gastsprekers aan het woord komen.

Waarom kiest u voor deze Opleiding tot Senior BOA?
Trainers die zelf ook nog steeds in de BOA-praktijk werkzaam zijn
Direct toepasbaar in de eigen praktijk
Begrijpelijk lesmateriaal
Ruimte voor eigen inbreng
Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden

Vooropleiding en opleidingsniveau
Voor deelname aan de Senior BOA opleiding is het vereist dat u bent aangesteld als BOA en
meerdere jaren ervaring heeft in het werkveld. Tevens functioneert u op MBO4 niveau of hoger.

Aantal deelnemers
Aan de Opleiding Senior BOA kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Certificaat
Na deelname aan de opleiding en met goed resultaat afsluiten van de praktijkopdrachten en de
examenopdracht ontvangt u het certificaat Senior BOA.

Open inschrijving en incompany

Inschrijfkosten
Klassikale trainingen
Begeleiding van de trainers
Het lesmateriaal
De ELO
Examenopdracht
Lunch, koffie en thee tijdens de lesdagen

Regelmatig staat de Opleiding Senior BOA gepland via open inschrijving. Iedere individuele
deelnemer kan hiervoor worden ingeschreven. De genoemde opleidingskosten zijn voor onze
open inschrijving en zijn inclusief:

Heeft u meerdere kandidaten voor de opleiding, neemt
u dan contact op met onze opleidingsadviseur voor
meer informatie over de incompany mogelijkheden en
de daarbij horende tarieven.

Meer info vindt u op
www.nivoo.nl/SENIOR-BOA

Arjan
Schellingerhout

OPLEIDINGSADVISEUR
0346-21 74 21


