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Cursus
Algemene Wet Bestuursrecht en
Wet Natuurbescherming

Waarom kiest u voor de
training van NIVOO?

Voor wie is de Cursus Algemene wet
bestuursrecht en wet Natuurbescherming
bedoeld?

Wat is het doel van de Cursus Awb en wet
Natuurbescherming?

Wat wordt er behandeld tijdens de Cursus Awb en wet
Natuurbescherming?

Lesmateriaal

Certificaat

De Cursus Algemene wet bestuursrecht (Awb) en wet
Natuurbescherming is bedoeld voor iedere BOA die tevens als
toezichthouder voor de wet Natuurbescherming is aangewezen.

U doet kennis op van de Algemene Wet Bestuursrecht en Wet Natuurbescherming
en weet hoe u deze moet toepassen in handhavingssituaties.

Algemene wet bestuursrecht: doel van de wet en hoe past (de taak van) de
toezichthouder hierin.  
Bestuursrechtelijke normen en instrumenten.
Bevoegdheden uit de Awb.
Sfeerovergang Algemene wet bestuursrecht/Wet Economische delicten en
Wetboek van Strafvordering.
Wet Natuurbescherming: systeem van de wet en hoe te handhaven.
Oefenen van verschillende praktijkcasussen.

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Bij deze cursus ontvangen alle deelnemers een cursusmap met daarin o.a. de
belangrijkste bevoegdheden uit de Algemene wet bestuursrecht, het Wetboek van
strafvordering en de wet Economische Delicten. Daarnaast bevat de cursusmap
ook de relevante delen uit de Natuurbeschermingswet.

Alle deelnemers
ontvangen een
NIVOO-certificaat als
bewijs van
deelname.

Uw lessen worden verzorgd door ervaren praktijkdocenten
Hoog slagingspercentage
Optimale voorbereiding op de praktijk
Begrijpelijk lesmateriaal van hoge kwaliteit
Veel oefenmogelijkheden/-vragen via onze ELO
Zowel open inschrijving als incompany mogelijkheden
Alles wordt geregeld, van exameninschrijving tot lunch bij de
praktijkmodule

Waarom kiest u voor de training van NIVOO?



Onze kernwaarden

Persoonlijk
Opdrachtgevers zijn voor ons geen ‘nummertjes’. U kunt van ons verwachten dat wij

u persoonlijk en met oprechte interesse zullen helpen en ondersteunen bij uw
opleidingsvraagstukken.

 

Enthousiast
Of u ons nou telefonisch, via de mail of persoonlijk spreekt, het enthousiasme moet
er vanaf spatten. We zullen op en top gemotiveerd zijn om u te woord te staan en

met veel passie te helpen en te adviseren.
 

Deskundig
Bij NIVOO staat deskundigheid hoog in het vaandel. Naast de brede expertise die wij
intern bezitten, hebben ook onze docenten een zeer uitgebreide kennis van zaken.

Deze kennis en expertise zullen we ook dit jaar weer inzetten om u en uw
medewerkers zo goed mogelijk van dienst te zijn en zo maatwerkgericht mogelijk te

scholen. Daarnaast blijven wij het lesmateriaal schrijven in onze eigen uitgeverij
waardoor dit altijd up to date is!

www.nivoo.nl/handhaving
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