Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar - Basis BOA
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij de politie aanvullen bij het handhaven van de rechtsorde door bepaalde strafbare feiten op te sporen? Dan is deze
cursus echt iets voor jou.
Een Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar is niet meer weg te denken uit onze maatschappiij. BOA's binnen domein 1
sporen bepaalde strafbare feiten op en vullen zo de politie aan bij het handhaven van de rechtsorde. Een BOA heeft een
officiële opsporingsbevoegdheid.

Inhoud
Je doet tijdens de cursus algemene kennis op van het straf en staatsrecht en in het bijzonder van de verschillende
strafbare feiten, straffen en procedurele regels in het strafrecht. Daarnaast leer je een aantal basiscompetenties, zoals het
voeren van een bekeuringsgesprek en het uitschrijven van een combi-bon. De inhoud van de cursus is geheel afgestemd
op de officiële exameneisen. De volgende onderwerpen komen aan bod:
Module 1: Rechtskennis (8 dagen)
staatsinrichting
wet rechtelijke organisatie
politiewet
Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar
formeel strafrecht
materieel strafrecht
Module 2: Gespreks- en benaderingstechnieken (2 dagen)
wet- en regelgeving
voeren van een bekeuringsgesprek
invullen van een combi-bon

Soort traject:

Branche

Lesmoment:

ochtend, middag

Startdata:

Leeuwarden september 2022

Toelating
Het is van belang dat je een goede kennis hebt van de Nederlandse taal. Voor het werkveld is een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) nodig.

Studielast
Studieduur:

10 dagen

Leeruren:

70 lesuren (10 dagen)

Lesmoment:

Incompany:
in overleg met organisatie
Leeuwarden individueel traject:
Les 1: vrijdag 15 april
Les 2: vrijdag 22 april
Les 3: vrijdag 29 april
Les 4: vrijdag 06 mei
Les 5: vrijdag 13 mei
Les 6: vrijdag 20 mei
Les 7: vrijdag 03 juni
Les 8: vrijdag 10 juni
Week 24:
minuten).
Week 24:
Week 25:
Week 25 of 26:

theorie examen op de maandag, dinsdag, woensdag of donderdag (90
vrijdag 17 juni - training 1e dag - Sanctionerend optreden.
maandag 20 juni - training 2e dag - Sanctionerend optreden.
examen Sanctionerend optreden te Amersfoort.

Individuele inschrijving in overleg mogelijk.

Kosten
Branche
Scholingskosten:

€ 2.550,00

Lesmateriaal:

incl.

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:

incl.

Totaalprijs:

€ 2.550,00

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Je hebt een laptop nodig om te werken in onze digitale omgeving.
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: STAP-budget
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
ROC Friese Poort meldt je aan voor het examen. Cito verzorgt de organisatie en afname van het theorie-examen
Buitengewoon OpsporingsAmbtenaar. ExTh is belast en afname van de onderdelen gespreks- en benaderingstechnieken.
Examenonderdeel Rechtskennis (CITO)?: 50 meerkeuzevragen met een duur van maximaal negentig minuten. Om een
voldoende te behalen, moet je tenminste 34 vragen goed beantwoorden.
Examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken (ExTh): bekeuringsgesprek voeren en opmaken van een combibon. Dit onderdeel duurt ongeveer 45 minuten.

Diploma
Als je bent geslaagd voor de examens, kun je al BOA worden beëdigd. Je ontvangt een landelijk erkend getuigschrift.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

