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LEUSDEN - Vakbond BOA ACP introduceert samen met acht opleidingspartners de BOA Academie. 

De BOA Academie biedt boa’s, handhavers en toezichthouders één centrale plek voor diverse 

vakspecifieke opleidingen. Zoals Proactief Handhaven om criminaliteit en terrorisme in een vroeg 

stadium te leren signaleren. 

 

Andere opleidingen richten zich op omgaan met agressie, of leren werken met jeugdgroepen 

(Jeugdboa).  

 

Samenwerkingspartners 

Alle samenwerkingspartners van de BOA Academie zijn ervaren opleiders in het handhavingsvak. Al 

jaar in jaar uit scholen zij handhavers en toezichthouders bij. Zij kennen het boa-vak en weten waar 

de vakprofessional behoefte aan heeft. 

 

Meer kans bij sollicitaties 

Met aanvullende opleidingen onderscheid je je als boa van collega’s. Je beheerst het boa-vak – of 

een specialisme daarvan – nóg beter en bent daarmee aantrekkelijker op de arbeidsmarkt dan 

collega’s zonder extra scholing.   

Je maakt meer kans bij interne én externe sollicitaties. En je sorteert voor op weg naar een andere 

functie in het veiligheidsdomein. Bijvoorbeeld wanneer je ambieert om beveiligingsmedewerker te 

worden. 

 

Informatie voor werkgevers en leidinggevenden 

Bijna iedere partner biedt ook een programma voor grotere groepen medewerkers. Ben je werkgever 

of leidinggevende van boa’s, handhavers en toezichthouders? Dan is de BOA Academie dé partner 

om invulling te geven aan je opleidingsbeleid. 

 

Overzicht opleidingen en opleiders BOA Academie 

• Opsporingsbevoegdheden toepassen (NIVOO Noord) 



• Proactief handhaven en Predictive profiling I & II (SoSecure) 

• Radicalisering en Terrorisme I & II (SoSecure) 

• Training Agressie en weerbaarheid (PARSEGO) 

• Positief leven en imagoverbetering BOA’s (HTP Opleiding & Advies) 

• Assessment en persoonlijkheidstest (Assessment Uniformberoepen) 

• Bestuurlijk handhaven (SPV) 

• Jeugdboa-opleiding (Jeugdboa.nl) 

• Regeling Toetsing Geweldsbeheersing (RTGB) (BOATrainer.nl) 

 

Extra aantrekkelijk voor leden Vakbond BOA ACP 

Voor leden van Vakbond BOA ACP is deelnemen aan een opleiding via de BOA Academie extra 

aantrekkelijk. Leden besparen in de meeste gevallen enkele tientjes tot soms 100 euro. 

 

Over Vakbond BOA ACP 

Vakbond BOA ACP komt op voor boa’s, handhavers en toezichthouders, in de verschillende 

domeinen. Deze grootste boa-bond van Nederland (meer dan 1.000 leden) heeft als missie bij te 

dragen aan de professionalisering en kwaliteitsverhoging van het vak. 

De BOA Academie is een initiatief van Vakbond BOA ACP en wordt ondersteund door Politievakbond 

ACP. ACP wil hiermee samen met partners vakmanschap stimuleren en carrièrekansen vergroten. 

Niet alleen voor eigen leden en handhaving of politie, maar op termijn in de hele sector veiligheid. 

 

Meer informatie: www.ikbenboa.nl/academie 

__________________________________________________________ 

NOOT VOOR DE REDACTIE: met vragen kunt u contact opnemen met Inga van Uchelen, 

communicatieadviseur Vakbond BOA ACP, i.vuchelen@ikbenboa.nl, 06-28244665 

<Foto:>Partners BOA Academie 

<Onderschrift:>Boven vlnr: Krishna Gopal (PARSEGO), Wout Jongman (Vakbond BOA ACP), Henk 

Kroon (NIVOO Noord), Inga van Uchelen (Vakbond BOA ACP), Patrick Leenen (PARSEGO), Anton Bos 

(BOA Trainer), Martin van der Linden (Vakbond BOA ACP), Xander Huizing (Assessment 

Uniformberoepen). Onder vlnr: Maurice Hop (SoSecure), Jasper Achterberg (Vakbond BOA ACP), 

Patrick Smelt (Jeugdboa), Richard Gerrits (Vakbond BOA ACP), Leen van der Plas (SoSecure). En 

partners van de BOA Academie die niet op de foto staan: Mirella Beekman (SPV) en Harry te Pas (HTP 

Opleiding & Advies) 

 


