RTGB BOA Opleiding

Safety & Selfdefense verzorgt tevens
opleidingen voor BOA's
De Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA's) moeten voldoen aan
het gestelde in artikel 7 van de Politiewet 2012 (zie hiervoor de
website wetten.overheid.nl). Zij moeten voldoen aan de eisen die zijn
vastgesteld in de Regeling Toetsing Geweldsbeheersing Buitengewoon
opsporingsambtenaar 2005. De belangrijkste bevoegdheid is artikel 7 lid
1: het aanwenden van geweld.

Doel van de cursus
Voor BOA’s die de bevoegdheid hebben gekregen behorende bij het
domein wat hen is rechtens toegekend, te trainen in het juist toepassen
van de GB en de AZV die behoort bij de geweldsbeheersing. Bij geweld
en agressie de aangeleerde technieken toe te passen op een
proportionele en subsidiaire wijze. Ofwel het juiste middel op
een juiste wijze toepassen. De Boa wordt voor het examen opgeleid.
Daarmee wordt een nog professionelere beroepshouding ontwikkeld. Dat
houdt in training voor het gebruik van handboeien, wapenstok en
pepperspray, maar ook de fouillering van een verdachte komt aan bod.

Inhoud BOA cursus

Geweldbeheersing (Theorie)
AZV: Aanhouding en Zelf Verdediging (Praktijk)
Zie hiervoor het schema aan het eind van de pagina.
Cursus duur 4 dagen van 2 dagdelen (incl. Proeftoets):
‘s-ochtends 09.00−12.15 uur + ‘s-middags 13.00−16.15 uur
Laatste dagdeel Proeftoets GB en AZV
De kosten per cursist bedragen €795,00
(excl. BTW en excl. reis- en verblijfkosten)
Informatie via: 06-20262193 of het contactformulier
Cursusduur en tijden kunnen in overleg worden aangepast

Cursus programma
De cursus wordt gegeven in 4 weken en 1 dag per week. De opzet is in
het ochtendgedeelte behandelen we theorie en in het middaggedeelte
worden de AZ vaardigheden getraind. Tevens zullen er studieopdrachten
worden opgegeven. De examens worden door examinatoren van het
examenbureau afgenomen.

De Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) helpen mee bij de
bewaking van de lokale orde en veiligheid. Bijvoorbeeld door onderzoek
te doen naar mogelijke strafbare feiten, burgers op hun gedrag aan te
spreken, verdachten aan te houden en boetes uit te schrijven. De boa’s
zijn werkzaam binnen verschillende werkterreinen (domeinen).
In Nederland werken ongeveer 25.000 boa’s bij 1.100 verschillende
instanties. Van gemeenten tot inspectiediensten en organisaties, zoals
de Nederlandse Spoorwegen, Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.
Voorheen waren er ongeveer 115 verschillende soorten boa’s met
uiteenlopende opsporingsbevoegdheden, politiebevoegdheden (zoals
gebruik van geweld en veiligheidsfouillering) en geweldsmiddelen (zoals
handboeien of pepperspray). Om meer eenheid te creëren en beter
toezicht te kunnen houden op het functioneren van de boa’s zijn de
functies sinds 1 april 2010 ondergebracht in werkterreinen (domeinen).
Er zijn 6 domeinen. Per domein gelden specifieke opleidingseisen. De
domeinen bevatten maximale opsporingspakketten. Formeel kunnen
boa’s over alle opsporingsbevoegdheden van het betreffende domein
beschikken. Maar, de bevoegdheden moeten altijd gekoppeld zijn aan de
taken die boa’s uitvoeren.

