
 
 

ABW 2 - Ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht  
 
Je bent al geruime tijd werkzaam op het vakgebied van Bouw- en Woningtoezicht en hebt enkele 
jaren praktijkervaring. Als de ambtenaar Bouw- en Woningtoezicht is het belangrijk om kennis te 
hebben van de relevante bouwregelgeving, vergunningverlening, inspectie en handhaving om jouw 
functie op een goede wijze in te vullen. Het interpreteren en toepassen van de juiste wet- en 
regelgeving wordt in de praktijk vaak als lastig ervaren. Middels onze interactieve aanpak tijdens deze 
opleiding krijg je beter inzicht in de materie waardoor je in staat bent bouwplannen juist te toetsen, 
bouwprojecten op de gestelde regels te inspecteren en de gestelde regels te handhaven. Hierbij 
wordt alles Wabo conform aangereikt. Je bent dus goed voorbereid op de VTH. 
  
ABW2 is een modulaire opleiding en de modules kunnen in willekeurige volgorde gevolgd worden. 
Mocht je vragen hebben kunt u natuurlijk ook altijd even contact met ons opnemen. 
 
 
Doel 
Kunnen toepassen van de regelgeving op het gebied van vergunningverlening en/of handhaving in 
een voor jou onbekende situatie. Die situatie is eenvoudig tot redelijk complex.  
 
 
Voor wie? 
Medewerkers/-sters van ODRA, ODR en ODRN die meer dan 2 jaar belast zijn met de 
vergunningverlening en/of handhaving van bouwgerelateerde activiteiten. 
              
 
Inhoud 
De opleiding bestaat uit de volgende modulen (klik voor meer informatie per module): 

Juridisch Kader (7 middag-/avondbijeenkomsten); 

Bouwbesluit 2012 (6 middag-/avondbijeenkomsten); 

Gesprekstechniek en Conflicthantering (2 ochtend/middagbijeenkomsten). 

 
 
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. Tijdens de module Gesprekstechniek en Conflicthantering wordt geleerd aan de hand van 
praktijkgerichte rollenspelen, discussies en cases. De rollenspelen worden geanalyseerd met behulp 
van video-opnamen. 
 
 
Opleidingsduur 
15 bijeenkomsten verdeeld over 3 modulen. 
 
 
Groepsgrootte 
15 personen 
 
 
Studiebelasting 
(excl. lesuren) 141 uur 
 
 
 

https://www.bob.nl/media/2017/05/ABW-2-Juridisch-Kader.pdf
https://www.bob.nl/media/2017/05/ABW-2-Bouwbesluit-2012.pdf
https://www.bob.nl/media/2017/05/ABW-2-Gesprekstechniek-en-conflicthantering.pdf


 
 
 
 
 
Toelatingsvoorwaarden 

- Juridisch Kader: ten minste 2 jaar relevante werkervaring én   
HBO of 
ABW 1 van maximaal 5 jaar oud of 
ABW Primair dan wel certificaat Wettelijk Kader/Omgevingsrecht van maximaal 5 jaar oud.  

- Bouwbesluit 2012: ten minste 2 jaar relevante werkervaring én   
HBO Bouwkunde of  
ABW 1 van maximaal 5 jaar oud of  
ABW Primair dan wel certificaat Bouwtechnische Regels van maximaal 5 jaar oud. 

- Gesprekstechniek en Conflicthantering: ten minste 2 jaar relevante werkervaring én certificaat 
Sociale Vaardigheden of equivalent.  

 
NB: degenen die deelnemen op grond van een diploma ABW 1 of ABW Primair dan wel een relevant 
certificaat behorende bij ABW Primair 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 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. 

 
 
 

mailto:blaauw@bob-kob.nl

