
 
 

ABW 2 - Juridisch Kader  

 
Doel 
Na het volgen van deze module moet de deelnemer:   

 de relevante wettelijke kaders kunnen toepassen; 

 verschillende wettelijke kaders in hun onderlinge verhouding en 
samenhang kunnen beschrijven en in nagenoeg alle voorkomende 

gevallen kunnen toepassen;  
 de procedure en de besluitvorming met het bestemmingsplan strijdig 

(bouw)plan kunnen beschrijven en toepassen;  

 de procedure en de besluitvorming op ingewikkelde handhavingskwesties 
inclusief het te kiezen instrumentarium kunnen toepassen; 

 de procedure tot vaststelling en inwerkingtreding van een 
bestemmingsplan plus de samenhang met (bouw)vergunningprocedures 
kunnen beschrijven en toepassen;  

 de koppeling tussen de verschillende onderdelen van de 
Omgevingsvergunning kunnen toepassen. 

 
Voor wie? 
Medewerkers die reeds enige tijd belast zijn met de vergunningverlening of 

handhaving van bouwgerelateerde activiteiten bij gemeenten, 
omgevingsdiensten en RUD's. Maar ook de medewerkers van architecten, 

gespecialiseerde bureaus en aannemers die veelvuldig met het gemeentelijk 
bouw- en woningtoezicht te maken hebben, kunnen 1 of meer modulen volgen.  
 

Inhoud 
 Algemene wet bestuursrecht (Awb); 

 Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (Wabo), 
Omgevingsvergunning en vergunningvrij; 

 Wet Ruimtelijke Ordening (Wro); 
 Woningwet (WW); 
 Overige en aanhakende wetgeving o.a.: 

- Monumentenwet; 
- Wet Milieubeheer (Wm); 

- Flora en Fauna; 
- Coordinatieregeling uit Wro; 
- Crisis- en herstelwet. 

 
Werkwijze 

Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden, praktijksituaties en gerichte vragen, 
die de deelnemers individueel moeten kunnen beantwoorden, wordt de 
cursusstof behandeld. Het accent ligt op het zelfstandig leggen van verbanden 

tussen de verschillende wetten, verordeningen, besluiten en overige regels. Het 
tempo ligt hoog. De deelnemers worden geacht de huiswerkopdrachten thuis te 

maken.  
 
 

 
 



 
 

 

Opleidingsduur 
7 middag/avond-bijeenkomsten 

 
Groepsgrootte 

18 personen 
 
 

Studiebelasting 
61 uur 

 
Soort afrondingsdocument 
Deze module wordt met een schriftelijk tentamen afgesloten. De deelnemer 

ontvangt een tentamenbewijs ABW2 - Juridisch Kader. 
 

Vervolgopleiding 
Overige modulen ABW 2; 
Diverse trainingen; 

Diverse praktijkbijeenkomsten.  
 

Toelatingsvoorwaarden 
 Ten minste 2 jaar relevante werkervaring én diploma HBO óf diploma ABW 

1 van maximaal 5 jaar oud óf diploma ABW Primair danwel certificaat 

Wettelijk Kader en Planologische Regels of certificaat Omgevingsrecht van 
maximaal 5 jaar oud. 

 Degenen die deelnemen op grond van een diploma ABW 1 of ABW Primair 
danwel een certificaat dienen tevens een HBO-toets met goed gevolg af te 
leggen indien zij niet beschikken over een HBO-diploma.  

Graag ontvangen we bij de aanmelding een kopie van het diploma en 
cijferlijst van de deelnemer. Zonder deze gegevens kunnen wij de 

aanmelding niet in behandeling nemen. De kopieën kunnen worden 
toegevoegd tijdens het aanmelden of gemaild naar blaauw@bob-kob.nl. 

mailto:blaauw@bob-kob.nl

