
 
 

ABW 1 - Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht  
  
Goede kennis van Bouwtechnische en Juridische aspecten is voor het functioneren als Ambtenaar 
Bouw- en Woningtoezicht een must. Tevens zijn goede communicatieve vaardigheden onontbeerlijk 
in de contacten met burgers en bedrijven. Deze opleiding bied je dit inzicht. Met de invoering van de 
Wabo zijn alle modulen ingericht om de deelnemer hier optimaal mee te laten werken. 
Vergunningverlening en handhaving/toezicht komen hierbij ruim aan bod. Je bent dus goed 
voorbereid op de VTH. 
  
ABW1 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden.  
Mocht je vragen hebben kun je natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen. 
 
Doel 
Na het volgen van deze opleiding zal de deelnemer: 

- weten waar relevante regelgeving ten aanzien van het bouwen kan worden gevonden; 
- weten wanneer deze moet worden toegepast; 
- weten wat de regels beogen te bereiken; 
- weten hoe de regels bij eenvoudige situaties moeten worden toegepast.  
-  

Voor wie? 
Medewerkers/-sters van ODRA, ODR en ODRN die belast zijn (of dat binnenkort zullen zijn) met de 
vergunningverlening en/of handhaving van bouwgerelateerde activiteiten.  
 
Inhoud 
De opleiding bestaat uit de volgende modulen (klik voor meer informatie per module): 

Omgevingsrecht (9 middag-/avondbijeenkomsten); 

Bouwtechnische Regels (6 middag-/avondbijeenkomsten);  

Effectieve Gespreksvaardigheden (2 ochtend/middagbijeenkomsten). 

 
Werkwijze 
Aan de hand van casuïstiek, voorbeelden, praktijksituaties en gerichte vragen die in de lessen 
gezamenlijk worden opgelost, wordt de cursusstof behandeld. In de normale opleiding wordt het 
huiswerk grotendeels in de lessen gemaakt. Tijdens de module Effectieve Gespreksvaardigheden 
wordt geleerd aan de hand van praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases. De rollenspelen 
worden geanalyseerd met behulp van video-opnamen.  
 
Opleidingsduur 
17 bijeenkomsten verdeeld over 3 modulen. 
 
Groepsgrootte 
15 personen 
 
Studiebelasting 
(excl. lesuren) 173 uur 
 
Toelatingsvoorwaarden 

- Omgevingsrecht: MBO niveau 4; 
- Bouwtechnische Regels: MBO Bouwkunde op niveau 4 of BOB-opleiding Elementaire 

Bouwkunde A én MBO niveau 4; 
- Effectieve Gespreksvaardigheden: VMBO. 

Graag ontvangen we bij de aanmelding een kopie van jouw diploma en cijferlijst. Zonder deze 
gegevens kunnen wij jouw aanmelding niet in behandeling nemen. Je kunt de kopieën toevoegen 
tijdens het aanmelden of mailen naar blaauw@bob-kob.nl. 
 
Heeft u wel MBO niveau 4 behaald door EVC maar beschik je niet over de diploma’s dan kun je bij 
BOB bv een test afleggen. In deze test wordt jouw MBO niveau op cognitief niveau bepaald. Voldoe 
je aan het niveau dan kun je instromen in de opleiding ABW 1.  
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