
In Nederland werken ongeveer 24.000 Buitengewoon opsporingsambtenaren (Boa’s) 

bij circa 1100 verschillende instanties. Vanaf 2019 is de Wet politiegegevens (Wpg) van 

toepassing geworden op de handhavings- en opsporingsactiviteiten van Boa’s. Daarnaast 

is er een externe en interne auditverplichting ingesteld op basis van het Besluit Wpg en 

de Regeling periodieke audits Wpg. Deze houdt in dat u vanaf dit jaar moet kunnen 

aantonen dat uw Boa’s in hun werk aan de privacy eisen voldoen!

In deze opleiding bereiden we uw organisatie voor op deze verplichting. Na één dag begrijpt u wat de 
audit verplichting voor u betekent, hoe het de werkzaamheden van de Boa’s raakt en hoe u zich op 
de audit kunt voorbereiden.

Verdonck, Klooster & Associates (VKA) werkt voor deze opleiding samen met Gladwell. Bij deze 
opleiding hanteren we de volgende uitgangspunten:
• Als opleidingsniveau voor de opleiding wordt gemiddeld uitgegaan van HBO denk/werk-niveau.
• De basisopleiding bestaat uit 2 dagdelen. 
• De groepsgrootte is 10-15 personen.
•  Het curriculum geeft ruimte aan inhoudelijke vorming door kennisoverdracht (juridica, organisatie, 

audit) en toepassing (hoe moet ik er mee aan de slag).
•  Het curriculum is interactief. Er moet ruimte zijn voor eigen bijdragen van deelnemers en 

onderlinge uitwisseling.

Curriculum van de opleiding

Deel 1

• Korte inleiding Wpg, verschillen met AVG
• Welke werkzaamheden door Boa’s worden geraakt, verdieping per relevant domein
 - Openbare ruimte, met functies zoals: Parkeercontroleur / Integraal Handhaver
 -  Milieu, welzijn en infrastructuur, met functies zoals: Jachtopziener, Boswachter (o.a. Staats- 

bosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen), Medewerker bouw- en woningtoezicht, 
Inspecteur dierenbescherming

 - Onderwijs, als: Leerplichtambtenaar
 - Openbaar vervoer, met functies zoals: Conducteur, Controleur Openbaar Vervoer (BOA-OV)
 -  Werk, inkomen en zorg, met functies zoals: Medewerker van de Arbeidsinspectie, Sociale 

rechercheur

Opleiding Wpg



 -  Generieke opsporing, met functies zoals: Medewerker Dienst Vervoer & Ondersteuning (DJI), 
Medewerker Belastingdienst / Douanebeambte, Weginspecteurs van Rijkswaterstaat (Dienst 
Verkeers- en Watermanagement), NVWA-ambtenaar, Boa in dienst bij politie, Boa in dienst bij 
de Koninklijke Marechaussee

Bij een in-company opleiding concentreren we ons op de domeinen die voor uw organisatie relevant zijn.

Deel 2

• Inhoud van een Wpg audit - wat is een audit, wat betekent toetsing op ‘opzet, bestaan en werking’
• Hoe kan je je goed voorbereiden op een Wpg audit, aandachtspunten voor een Wpg audit
•  Hoe zorg je dat je organisatie de audit succesvol doorstaat - bij dit aandachtspunt maken we 

gebruik van het boekje ‘Help! Een audit’, dat ook aan de deelnemers wordt verstrekt

Aan het einde van de dag beschikt iedere deelnemer over een duidelijk plan waarmee men de eigen 
organisatie kan voorbereiden op de Wpg audit.

De opleiding wordt online gegeven of op locatie van Gladwell, VKA of opdrachtgever. 

Hoofddocenten zijn Kim van Zon voor dagdeel 1 (https://nl.linkedin.com/in/kvzon) en Frank van
Vonderen voor dagdeel 2 (https://nl.linkedin.com/in/frankvanvonderen). Kim en Frank hebben al 
meer dan 100 trainingen gegeven en keer op keer worden hun bijdrages goed beoordeeld door het 
praktische karakter. Ze vertalen de materie naar het werk van de aanwezigen.

Heb je interesse om deze opleiding in-company af te nemen?
Meld je dan bij frank.vanvonderen@vka.nl.

Deze opleiding volgen in een open inschrijvingsvariant?
Stuur dan een mail naar miranda.goossens@gladwellacademy.com.

https://nl.linkedin.com/in/kvzon
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