TRAINING GEWELD- EN
GEVAARSBEHEERSING
De geweldsbevoegde BOA moet elk jaar geoefend en gecertificeerd
zijn om de geweldsbevoegdheid te behouden. De wettelijke
trainingsuren zijn vastgesteld op 32 uur per jaar. Om deze uren
efficiënt en effectief te trainen hebben wij een integraal programma
opgesteld. Dit programma is gericht op de praktijk van de BOA.
Gewelds- en Gevaarsbeheersing zullen centraal staan tijdens deze
trainingen.

RTGB Basisbekwaamheid
RTGB is de verplichte examentraining voor BOA’s die
bevoegd zijn geweld te gebruiken, een veiligheidsfouillering toe te passen en/of geweldsmiddelen als
handboeien, wapenstok of pepperspray te gebruiken.
Volgens de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing
(RTGB) moeten BOA’s met deze geweldsbevoegdheid en
geweldsmiddelen jaarlijks afgetoetst worden door de
Nederlandse Politieacademie. Tijdens deze training
komen alle exameneisen uitvoerig aan bod. Er zal naast praktijktrainingen gebruik gemaakt worden
van een online module RTGB, waarin alle theorie beschreven staat en meer dan 150 online
oefenvragen beoefend kunnen worden. De RTGB wordt opgedeeld in de onderdelen, verdedigen en
aanvallen, technisch boeien, gebruik wapenstok en/of pepperspray, duo-procedure. Deze
onderdelen zullen in diverse andere onderdelen ook uitvoeriger aanbod komen.

Gebruik van de Portofoon C2000
Een portofoon is een cruciaal middel voor de BOA. Bij
heftige incidenten is het zelfs een life-line! Om effectief
gebruik te maken van een portofoon is een training
noodzakelijk. Tijdens deze module wordt uitleg gegeven
over de werking van een C2000-portofoon en de manier van
communiceren door een portofoon in het dagelijkse werk
op straat. Daarnaast wordt er actief in praktijkgerichte
oefensituaties getraind met een portofoon, waarbij de
noodknop of een urgente spraaktaanvraag ingedrukt moet
worden, assistentie gevraagd moet worden en er gecommuniceerd moet worden met een centralist
van de meldkamer.

Gebruik van een Bodycam
De bodycam wordt steeds vaker als middel ingezet bij
handhavers, ov-bedrijven en politie. De inzet van bodycams
komt in diverse onderzoeken naar voren als middel om te deescaleren in situaties die uit de hand dreigen te lopen.
Wanneer BOA’s uitgerust zijn met dit middel, wordt deze
bodycam ook actief gebruikt in de trainingen. Wij hebben
meerdere trainingsbodycams en kunnen deze direct uitkijken en een casus evalueren aan de hand
van de beelden. Het kan de BOA een beter inzicht geven in eigen kunnen en daarnaast wordt het
gebruik van de bodycam onderdeel van de dagelijkse werkzaamheden. In onveilige situaties zal de
BOA dit middel op de juiste manier kunnen inzetten.

Melden en Registreren
Als er gebruik gemaakt is van geweld of
geweldsmiddelen door de BOA moet dit op een juiste
manier worden gemeld. Er wordt aandacht besteed
aan het invullen van het geweldsmeldingsformulier en
het opmaken van een juist Proces-Verbaal van de
aanhouding. Ook wordt er ingegaan op de
afgesproken werkwijze omtrent het melden aan de
Direct Toezichthouder van de BOA. Zodoende weet
de BOA welke processen er in gang gezet worden en
in hoeverre de BOA, de Hulpofficier van Justitie, de Direct Toezichthouder of Toezichthouder of
werkgever een rol speelt in het proces van melden en registreren. Deze registratie is van groot
belang voor de BOA zelf, maar ook voor de werkgever. Bij aanvragen of verlenging van een akte zal er
altijd gevraagd worden om een juiste weergave van geweldgebruik en geweldsmiddelengebruik.

Fit en Gezond
Fit je werk doen als BOA, begint bij weten wat je moet doen.
Beschikken over de juiste informatie over training, voeding en mindset
is cruciaal om progressie te boeken en je persoonlijke en professionele
doel te bereiken. Of dit nu vetverlies, spieropbouw of enkel fitter
worden is. We geven je inzicht over jouw lichamelijke conditie en
bieden je handvatten om te werken aan een gezonde levensstijl,
voedingspatroon of fysieke gesteldheid. Daarnaast zijn er diverse manieren om te werken aan de
mentale weerbaarheid. In deze module wordt er gewerkt aan een mentaal gezonde en fysiek fitte
BOA!

Zelfverdediging voor BOA’s
Verbaal of fysiek geweld tegen BOA’s is helaas niet weg te denken
uit het dagelijkse werk van de handhaver. Deze module is erop
gericht om de BOA, toezichthouder of handhaver meer handvatten
te geven om zichzelf te verdedigen tegen verbaal en/of fysiek
geweld. Tijdens deze trainingen zal er veel aandacht zijn voor nonverbale en verbale communicatie met collega’s, omstanders en/of
de verdachte. Ook zullen er technieken getraind worden die
toegepast kunnen worden om een fysieke aanval te kunnen weren, ontwijken of te stoppen. Er
worden reële casussen gebruikt om BOA’s optimaal voor te bereiden voor het werk op straat.
Uiteraard worden daarbij de geldende wet- en regelgeving in acht genomen.

Controleren & Fixeren
Voordat een BOA de boeien kan aanleggen zal er sprake moeten
zijn van controle en fixatie. Er zijn heel veel verschillende
technieken die toepasbaar zijn om een verdachte te controleren
of fixeren. Dit onderdeel zal daarom gericht zijn op extra training
aangeleerde technieken echt eigen te maken. Of dit nu gaat over
een aangehouden verdachte op de grond, tegen een wand of in
een dienstauto.

Werken met Voertuigen
Een BOA werkt uiteraard met voertuigen zoals de dienstbike
of een dienstauto. Deze voertuigen kunnen door de BOA
professioneel ingezet worden om hun werk uit te voeren, een
verdachte over te brengen naar een plaats van verhoor of om
een fysieke afscherming te bieden bij een incident.
Het is van belang dat de BOA bepaalde technieken en
procedures beoefend en beheerst, zodat deze in de praktijk
op een juiste manier worden toegepast. Het juist inzetten van
de vaardigheden in combinatie met het gebruik van voertuigen kan zorgen voor een betere Geweld
en Gevaar Beheersing.

Veilig Werken
Uiteraard is Geweld en Gevaar Beheersing gericht op het veilig
kunnen uitvoeren van de BOA-taak. Elke opsporingsambtenaar zal
een goede inschatting moeten maken om bij een melding,
constatering of incident veilig te kunnen blijven werken. Wij zullen
tijdens deze module stilstaan bij het voorkomen van incidenten door
een goede voorbereiding. Uiteraard worden daarbij de eventuele inzet van bevoegdheden van de
BOA, bodycam en portofoon en/of geweldsmiddelen meegenomen in de voorbereiding

Sanctioneren & De-escaleren
De module Sanctionerend Optreden is onderdeel van de jaarlijkse
Permanente Her- en Bijscholing en hierbij moet de kandidaat laten zien
dat hij over de vereiste beroepscompetenties beschikt en wordt het
optreden en de combibon beoordeeld. Wij zien dat veel BOA’s moeite
hebben met dit examen. Tijdens deze module wordt daarom aandacht
besteed aan de gespreks- en benaderingstechnieken welke toegepast
worden bij een verdachte of betrokkene. Daarbij wordt zoveel mogelijk deescalerend opgetreden. Waar bij het examen niet fysiek ingegrepen wordt, kan dit wel het geval zijn
bij deze module. Zodoende wordt de casuïstiek praktijkgerichter en het examen beter voorbereid.
Ook zal er extra aandacht zijn voor de wettelijke verplichtingen van een BOA als er sprake is van
optreden tegen een strafbaar feit zodat de BOA niet alleen tijdens het examen maar ook in de
praktijk de wettelijke verplichtingen naleeft.

Fouilleren en omgang met wapens
Er zijn steeds meer signalen van jongeren die in het bezit zijn van
een slag-, stoot- of steekwapen. Ook het risico dat een BOA een
inbreker op heterdaad betrapt neem door de inzet op straat toe. De
BOA krijgt ook een steeds grotere rol bij de aanpak van overlast en
criminaliteit door jeugd(groepen), controle van horeca en
evenementen en de inzet tijdens de donkere dagen om
veelvoorkomende criminaliteit te voorkomen. Het is belangrijk om
te weten wat je als BOA mag en kan doen om dit gevaar te
voorkomen.
Daarnaast zijn er diverse vormen van fouilleringen toepasbaar en zal tijdens deze module uitleg
gegeven worden over de werkwijze, het doel en de wettelijke grondslag voor verschillende
fouilleringen.

Omgaan met Jeugd, Groepen, HORECA en
Evenementen
De BOA wordt ingezet op overlast en leefbaarheid en is daarom ook
werkzaam in de wijken, horecagebieden en tijdens evenementen.
Jeugd speelt daarbij een grote rol en daarom is het van belang te
trainen op het omgaan met jeugd en inzet tijdens evenementen of
bij de horeca. Het is mogelijk om hierbij gebruik te maken van
studenten van de opleiding HTV van de ROC’s in Nederland. We zullen tijdens deze module ook
gebruik maken van alle toegekende middelen van de BOA.

Examen RTGB
De BOA met geweldsbevoegdheid en/of -middelen moet
jaarlijks een examen afleggen op twee onderdelen:
1. de toets geweldsbeheersing
2. de toets aanhoudings- en zelfverdedigingsvaardigheden
Het examen wordt afgenomen door examinatoren van de
Politieacademie. Deze examinatoren beoordelen de BOA op theoretische en praktische vaardigheden
aan de hand van de vastgestelde exameneisen. De BOAtrainer zal dit examen begeleiden en zorgen
voor de juiste middelen en voorbereiding, zodat de BOA zich volledig kan richten op het behalen van
het examen.

Mogelijke indeling van een training:
Dagdeel
1
2
3
4
5
6
7
8

Inhoud Blok 1
Inhoud Blok 2
Portofoon
Bodycam
Controleren & Fixeren
Zelfverdediging
Fit en gezond
RTGB - Basisbekwaamheid
Sanctioneren & De-escaleren
Fouilleren & Wapens
Veilig Werken
Melden & Registreren
Omgaan met Jeugd, Groepen, Horeca & Evenementen
Werken met voertuigen
RTGB – Theorie
Examen RTGB

De BOAtrainers:
Wij beschikken over een groot team van gecertificeerde en ervaren RTGB-trainers. De trainingen
worden verzorgd door een trainer conform de landelijke richtlijn. De BOAtrainer weet goed wat het
werk van de BOA inhoudt, omdat deze zelf ook BOA is en heeft periodiek contact met de
examinatoren en (direct) toezichthouder van de BOA om steeds de laatste afspraken en
procedures te volgen. Trainers kunnen afhankelijk van hun specifiek ervaring worden ingezet bij de
training. Een aantal van onze trainers:

Contact
Vaardigheidstrainer & BOAtrainer.nl BV
Vlietskade 1040, 4241 WC Arkel
info@boatrainer.nl - 06300563739

