
LEERGANG vooR BoA- 
CoöRdiNAtoREN 

Adviesbureau voor Veiligheid en Hand-
having (AVH) biedt je de leergang voor 
Boa-coördinatoren. We leiden je op tot de 
coördinator die bekwaam is om een coördi-
nerende rol binnen een handhavingsteam 
te vervullen. In het programma gebruiken 
we de kennis en ervaring die AVH binnen 
veel organisaties en gemeenten door de 
jaren heen heeft opgebouwd. We spelen in 
op de behoefte van iedere deelnemer. Ben 
jij toe aan de volgende stap in je carrière? 
Meld je dan nu aan!



EEN pRAktijkGERiChtE LEERGANG
Als AVH begrijpen we wat er van jou als (aankomend) boa-coör-
dinator gevraagd wordt. Jij bent de spin in het web, zowel op de 
werkvloer als voor in- en externe partners. De voortdurende ont-
wikkelingen in het vak zorgen ervoor dat je steeds weer te maken 
krijgt met nieuwe thema’s. Onze docenten kennen het vak uit de 
praktijk en weten wat er van een coördinator wordt verwacht. We 
zien er naar uit om je hierin te mogen ondersteunen.

WE BIEDEN MAATWERK
In de Leergang Boa-Coördinatoren leiden we je in vijf dagen op tot 
bekwame boa-coördinator. De leergang bestaat uit verschillen-
de modules. Elke module is ontwikkeld door een specialist op dat 
gebied. We houden vooraf een intakegesprek en doen een DISC-
test met DISC-gesprek. Tijdens het intakegesprek inventariseren we 
de behoeften van de verschillende deelnemers. Hier stemmen we 
de modules op af. De inhoud en de persoonlijke ontwikkeling van 
iedere deelnemer is dan ook altijd maatwerk. Op die manier kun je 
concrete stappen zetten in je persoonlijke ontwikkeling als mens en 
als (aankomend) coördinator. 

De docenten van AVH zijn nauw betrokken bij je ontwikkeling. Zij 
coachen je tijdens de opleidingsdagen en zijn tot ver na de opleiding 
voor je beschikbaar. Daarnaast zorgen ze ervoor dat je online contact 
kunt houden met de andere deelnemers. Naast de theorie krijg je 
opdrachten om de onderwerpen in de praktijk toe te passen. Tijdens 
de modules maken we gebruik van rollenspellen met ondersteuning 
van professionele acteurs.

OPTIONEEL: JURIDISCHE DAG
Aanvullend op de vijf dagen bieden we (aankomend) coördinatoren 
die geen achtergrond als opsporingsambtenaar hebben een juridi-
sche dag. Tijdens deze dag geven we inzicht in het juridische deel 
van het boa-vak. Het is een dag die een krachtige bijdrage levert om 
meer inzicht in de taakstelling en bevoegdheden van de handhaver 
te krijgen. 



UitGANGSpUNtEN vAN dE LEERGANG 
 
Als AVH borduren we voort op de visie van de VNG. En inmiddels 
kijken we vooruit naar de boa-visie 2025. Daarin zien we de volgen-
de externe ontwikkelopdrachten voor gemeentelijke handhavings-
organisaties:

• Versterking van het wijkgericht werken en oppakken van   
 wijkgerichte taken.
•  Oplossingsgericht handhaven door de juiste inzet van bestuurlijke
 instrumenten op basis van een gedegen informatiepositie.

Intern levert dit de volgende ontwikkelingen op voor handhavings-
teams en ambtelijke organisaties:

• Krachtige verbinding tussen de domeinen veiligheid en handhaving
• Samen kom je verder als klein handhavingsteam
• Versterking van het team, versterking van de keten
• Creëren van budget

Om hierin als Boa-coördinator te kunnen ondersteunen staan in de 
modules een aantal competenties centraal. Dit zijn vakinhoudelijke en 
contextuele competenties om  je op te leiden tot een vakinhoudelijke 
professional. Daarnaast werken we met leidinggevende competenties 
waarmee je op de werkvloer operationeel leiding kunt gaan geven.

De leergang bestaat in ieder geval uit de volgende modules:

•	 Historie	van	handhaving	en	politie
•	 Persoonlijke	identiteit
•	 Doorpakken	op	ondermijning
•	 Identiteit	in	je	rol	als	coördinator
• Operationeel uitvoering geven aan veiligheidsbeleid
•	 Informatiegestuurd	handhaven
•	 Leiding	geven	binnen	de	operatie
•	 Dynamiek	in	gemeentelijke	organisaties	

Kosten leergang € 3.500 + optioneel juridische dag € 500 excl. btw* 
Kosten enkel juridische dag: € 700 excl. btw* 

*Prijswijzigingen	voorbehouden



AdviESBUREAU vooR vEiLiGhEid EN hANdhAviNG

Wij werken samen met gemeenten aan het creëren van 
een veilige leefomgeving. Dat doen wij op twee gebieden, 
namelijk veiligheid en handhaving. Onze kracht ligt in het 
professionaliseren van handhavingsteams en het aanpakken 
van veiligheidsthema’s.
 
Dit doen wij door het geven van advies, coaching, training 
en het detacheren van professionals. Wij staan dicht bij het 
werkveld en kennen de praktijk. Zo brengen we met 
verstand van de inhoud uw organisatie in beweging. 

Breullaan 1b 
3791 NG  Driebergen-Rijsenburg

T:  085 401 64 09
E:  info@veiligheidenhandhaving.nl
W:  veiligheidenhandhaving.nl

“We hebben de setting van de opleiding als zeer positief ervaren. 
Een groep van acht personen, komende vanuit verschillende teams, 
gaf voldoende stof om te delen en te sparren met elkaar. Het inzicht 
van de leiderschapsstijlen is waardevol en gebruiken we in ons da-
gelijks werk. Het helpt te snappen waarom je iedere collega op een 
eigen wijze moet benaderen en aansturen. Vanuit de opleiding zijn 
we ons nog meer bewust van onze interne voorbeeldfunctie. Het 
helpt als wij in ons werk laten zien wat de gewenste werkwijze is.” 

 
Rocky	en	Patricia,	gemeente	Capelle	a/d	IJssel


