
MENSEN
VOOR VEILIGHEID 
EN LEEFBAARHEID

10 lesdagen BOA
4 lesdagen RTGB

Locatie
o.a. Utrecht

Zelfstudie
2 uur per dag

Lesdagen
9.00 - 16.00 uur

OVER DE OPLEIDING 
Bij het MB-ALL opleidingscentrum kun je 
op kosten van MB-ALL de opleiding BOA 
basisbekwaamheid volgen. Je leert in 10 
bijeenkomsten de rechts- en wetskennis en 
gespreks- en benaderingstechnieken die je als 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA) 
nodig hebt.

Aansluitend leg je jouw examens af bij het ExTH 
in Amersfoort. Met het BOA-getuigschrift op zak 
kun je aan de slag via MB-ALL bij een gemeente 
in Nederland.

Om toegelaten te worden tot de opleiding heb 
je een goede motivatie, de juiste competenties, 
MBO3 werk- en denkniveau en een Verklaring 
Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Of het vak 
BOA en de opleiding bij je passen beoordelen 
we door middel van een selectiedag.

Het tempo van deze versnelde opleiding ligt 
hoog, reken op 2-3 uur per dag thuisstudie. Bij 
de selectie voor de opleiding schatten wij in of 
je de snelheid van de opleiding aan kunt.

HET BOA OPLEIDINGSCENTRUM 

 ᄖ BOA opleiding inclusief boeken én jouw  

 examen betaald door MB-ALL

 ᄖ Baangarantie

 ᄖ Reiskostenvergoeding

 ᄖ Trainers uit het werkveld

 ᄖ Binnen circa 10 weken opgeleid

 ᄖ Maandelijkse startdata

 ᄖ Je krijgt een uniform voor 

 jouw examen bij het ExTH

RTGB TRAINING
Indien gewenst volg je aansluitend de training 
Regeling Toetsing Geweldsbeheersing BOA 
(RTGB). In deze training leer je hoe je een ver-
dachte aanhoudt, hoe je de handboeien veilig 
aanlegt én je leert jezelf te verdedigen. Ook 
leer je een deel van de Politiewet en de Ambts-
instructie.

PHB   
Na het afronden van de BOA opleiding, volg je 
binnen 5 jaar 4 permanente her- en bijscho-
lingen (PHB). Alle PHB’s kun je behalen via het 
MB-ALL opleidingscentrum. 

WERKEN ALS BOA 
Met alle succesvol afgeronde examens op 
zak en na een goed sollicitatiegesprek bij de 
gemeente, word je beëdigd en ga je als BOA 
aan het werk!

BOA OPLEIDING MB-ALL
OPLEIDING TOT HANDHAVER OPENBARE RUIMTE

BEN JIJ KLAAR OM JE IN TE ZETTEN VOOR
DE VEILIGHEID EN LEEFBAARHEID VAN NEDERLAND?



MENSEN
VOOR VEILIGHEID 
EN LEEFBAARHEID

TAKEN VAN DE BOA 
BOA’s openbare ruimte, ook wel handhavers 
genoemd, leveren een belangrijke bijdrage 
aan de veiligheid en leefbaarheid in 
Nederland.

Als BOA ben jij hét gezicht van de gemeente 
en controleer je of mensen zich aan de wet- 
en regelgeving houden.

BOA’s zijn zichtbaar op straat aanwezig. Zij 
houden toezicht op de openbare ruimte, 
voorkomen en signaleren overtredingen. Een 
BOA spreekt overtreders aan op hun gedrag. 
Wanneer een gesprek niet helpt, heeft een 
BOA de bevoegdheid om te bekeuren. De 
opsporingsbevoegdheden verschillen per 
BOA.

BOA’s zijn het aanspreekpunt voor vragen 
van het publiek op straat. Zij verlenen eerste 
hulp bij ongelukken en regelen het verkeer 
in het geval van een incident. Bij grotere 
incidenten licht een BOA de juiste instanties 
in. BOA’s werken nauw samen met de politie 
en andere instanties.

VAK ONTWIKKELING 
Het vak van handhavers ontwikkelt zich. 
Veel politietaken verschuiven naar het 
domein van de BOA. Hierdoor heb je als BOA 
een afwisselend én uitdagend takenpakket.

BOA SPECIALISATIES 
Als handhaver heb je veel 
doorgroeimogelijkheden. Binnen het 
vakgebied, maar ook daarbuiten. Denk 
hierbij aan specialisaties als: 

 ᄖ WijkBOA

 ᄖ JeugdBOA

 ᄖ BikeBOA

 ᄖ MotorBOA

 ᄖ MilieuBOA

 ᄖ Drank- en Horecawet controleur

IK HEB GEEN SECONDE SPIJT 
GEHAD DAT IK DE STAP NAAR 
HANDHAVING GEMAAKT HEB. 
IK BEN MB-ALL DANKBAAR 
VOOR DEZE KANS. 
- Michael Hofman

”

“

COMPETENTIES VAN EEN 
BOA OPENBARE RUIMTE 

 ᄖ Integer
 ᄖ Communicatief vaardig
 ᄖ Vriendelijk en behulpzaam
 ᄖ Flexibel
 ᄖ Stressbestendig
 ᄖ Zelfstandig
 ᄖ Kan goed samenwerken
 ᄖ Straalt rust en overwicht uit 
 
PAST DIT BIJ JOU? 
Meld je dan aan voor de 
informatie- of selectiedag 
via handhaving.nl


