
 
 

BOA PHB Domein III - module 1:  

Wettelijke kaders onderwijs generiek (e- learning) 
Voor wie 
Deze e-learning module is bedoeld voor buitengewoon opsporingsambtenaren in domein 3 
Onderwijs (leerplichtambtenaren). Als BOA bent u namelijk verplicht de Permanente Her en 
Bijscholing (PHB) te volgen, nadat u de opleiding BOA Basisbekwaamheid heeft 
afgerond. De PHB bestaat uit vier modules. Wettelijke kaders onderwijs generiek is PHB 
module 1. 
 
Onderwerpen 
U volgt de module zelfstandig via het online SPV-Leerplein. Centraal staat de algemene 
wetgeving die voor de leerplichtambtenaar van belang is. De volgende onderwerpen 
worden behandeld: 

- Organisatie Openbaar Ministerie 
- Buitengewoon opsporingsambtenaar 
- De politie 
- Materieel en formeel strafrecht 
- Het verhoor 
- De verdachte 
- De raadsman 
- Bevoegdheden algemeen 
- Wet op de identificatieplicht 
- Wetboek van Strafrecht in het algemeen 
- Schuld en opzet. 

Insteek/benadering* 
U volgt deze module in de vorm van e-learning. Dit betekent dat u toegang krijgt tot het 
online leerplein van SPV, waar u de lesstof geheel zelfstandig bestudeert. 
Daarnaast ontvangt u het lesboek thuis. Op dit leerplein vindt u verder oefenvragen en 
proefexamens. U heeft een jaar de tijd om de module te doorlopen. 



* U kunt deze module ook klassikaal volgen. 
 
Doelen 
Na het afronden van de module Wettelijke kaders onderwijs generiek kunt u uw taken als 
BOA (Leerplichtambtenaar) professioneel uitvoeren.  
 
Afronding 
U rondt de module af met een digitaal theorie-examen, dat wordt afgenomen door ExTH. 
 
Enkele reacties van SPV-cursisten: 
“Het sluit goed aan bij wat BOA's in de praktijk tegenkomen.” 
"Ik heb de opleiding als zeer plezierig ervaren." 
 “De lessen worden bijzonder goed voorbereid.” 
 
Opleidingsprijs 
€ 235,- incl. studiemateriaal, excl. examenkosten. 
Examenkosten: zie website 
 
Begeleiding docent op afstand 
Wilt u bij het e-learning pakket de mogelijkheid hebben om af en toe een docent te kunnen 
raadplegen, kies dan voor E-learning met docentbegeleiding op afstand. De kosten hiervan 
zijn € 350,- . 
 
Opleidingsduur 
Doorlooptijd: 1 jaar toegang tot het SPV-Leerplein 
Studie-uren: 24 uur 
 
Al onze opleidingen kunnen Op Maat en/of In Company worden verzorgd 
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