Opleiding

Senior/Coördinator BOA
De operationeel leidinggevende BOA is bij steeds meer gemeenten de spil in de
dagelijkse aansturing van BOA’s op straat, zodat de handhavingstaak wordt
uitgevoerd. De Senior/Coördinator BOA is een aanspreekpunt voor de BOA’s en
daarnaast voor de teamleider of manager. Er wordt operationeel gestuurd op de
taken aan de hand van de beschikbare informatie, maar er worden ook praktische
zaken geregeld die in de dagelijkse praktijk naar voren komt. BOAtrainer heeft met
haar ervaren trainers een training speciaal voor Senior/Coördinator BOA van
handhavingsteams ontwikkeld. Tijdens deze opleiding komen deze operationele
taken van de Senior/Coördinator uitgebreid aan bod.
Omdat de Senior/Coördinator BOA als professional een belangrijke functie bekleed
moet deze ook zijn opgewassen tegen de dagelijkse praktijk van operationeel
leidinggeven. Daarom stellen we tijdens deze opleiding de professional centraal en
kijken we met name naar zijn/haar persoonlijk vakmanschap. Dit is de rode draad
voor de opleiding en komt in elke trainingsdag of praktijkopdracht terug.
De modules die we in willekeurige volgorde doorlopen tijdens de trainingsdagen,
worden direct in de praktijk gebracht door diverse praktijkgerichte werkopdrachten en een eindopdracht. Deze eindopdracht wordt beoordeeld door
middel van een persoonlijk praktijkexamen. De benodigde theorie vanuit de
praktijkdagen worden aangeboden in een online trainingsmodule.

Dag 1:
- Intake en kennismaken
- Module - BOA en samenleving
- De achtergrond en toekomst van de
BOA in Nederland - Gastdocent

Dag 4:

Dag 2:
- Module - Werken met informatie
- Het belang van briefing en
debriefing - Gastdocent

Dag 5:

Dag 3:
- Module - De senior in de organisatie
- De straatcontact methode in teams Gastdocent
- Samenwerken met sociale partners gastdocent

Dag 6:

Module - Senior BOA in een
dynamische omgeving
Inzetten op Ondermijning –
Gastdocent

-

Module – Bedrijfsprocessen
Leiderschap bij integriteit en
incidenten – Gastdocent

-

-

Presentatie eindopdracht
Verrassende afsluiting.

Na 1 jaar:
- Nazorggesprek over voortgang

BOAtrainers:

Data:

Anton Bos
Winny van der Wal

Groep 1: 18 januari, 8 februari, 8
maart, 22 maart, 12 april, 10 mei
2022.

Diverse BOAexperts:
Dennie Wauben, Leo de Haan, Direct
Toezichthouder Politie,
Trainingsacteur Gerbrand, Patrick
Smelt, Geheugentrainer.

Groep 2: 17 mei, 7 juni, 21 juni, 5
juli, 13 en 27 september 2022.
Groep 3: 20 september, 4 en 18
oktober, 8 en 29 november, 13
december 2022.

2022
Deze opleiding kost 2950 euro per persoon.
(exclusief BTW, inclusief koffie/thee en lunch op onze BOAtrainingslocatie in Utrecht)

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

