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Algemeen
Examenkalender 2013
De examenkalender voor komend jaar staat inmiddels op onze website. Bij de totstandkoming van
deze kalender is met zoveel mogelijk factoren rekening gehouden (verwachte aantallen kandidaten,
spreiding, feestdagen e.d.). Opleiders kunnen, zoals gebruikelijk, in overleg groepen aanmelden op
alternatieve data.
Tariefsverhoging examens 2013
Met ingang van 1 januari 2013 worden de tarieven voor de examens van ExTH met ca. 2% verhoogd.
De verhoging is afgestemd op de verwachte inflatiecorrectie voor 2013 (bron CPB).
Dit leidt tot de volgende examentarieven (in euro's):
Examensoort
MTV examen
MTV herkansing per kerntaak
MTV EVC per kandidaat
HTV examen
HTV herkansing voor het hele examen
Theorie Rechts- en wetskennis
Nederlands
Engels
BOA basisbekwaamheid Rechtskennis
BOA basisbekwaamheid gesprek- en
benaderingstechnieken
PHB Sanctionerend optreden
PHB Dienstverlening en calamiteiten
PHB WKPV 1 (strafrecht)
PHB WKPV2 (Milieu, APV en bijz. wetg.)

Tarief 2013
Per kandidaat
€ 312,00
€ 104,00
€ 312,00
€ 333,00
€ 322,00
€ 93,50
€ 130,00
€ 130,00
€ 87,50
€ 165,00
€ 200,00
€ 200,00
€ 85,00
€ 85,00

Sluiting periode Kerst en Oud & Nieuw
ExTH is tijdens de kerstperiode van maandag 24 december 2012 t/m dinsdag 1 januari 2013 gesloten.
Wij verzoeken onderwijsinstellingen om bij het insturen van de aanmeldingsformulieren hier
rekening mee te houden.
Bezoekers bij het examen
Om kandidaten goed op de examens te kunnen voorbereiden, biedt ExTH praktijkopleiders en
docenten de gelegenheid als bezoeker een ExTH examen bij te wonen. Bezoekers kunnen zich
aanmelden op info@exth.nl. Tijdens een examenmoment worden maximaal 2 bezoekers toegelaten.
Voorwaarde is wel dat de bezoeker geen relatie heeft met de examenkandidaten. Van de bezoekers
wordt verwacht dat zij zich gedragen als burger in de openbare ruimte. Dus als burger reageren als ze
aangesproken worden door de examenkandidaten, want de bezoekers lopen in de examenstraat.
Uiteraard is het niet de bedoeling dat bezoekers zich bemoeien met het examenproces en/of foto’s
of filmpjes maken van de kandidaten. Bezoekers kunnen vragen stellen aan de examenleider,
beoordelaar en trainingsacteur op het moment dat de examenleider daar gelegenheid toe geeft.
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Medewerker / Handhaver Toezicht en Veiligheid
Informatiebijeenkomst ROC inzake BOA-ontwikkelingen
Op donderdag 24 januari 2013 organiseert ExTH in samenwerking met de MBO Raad een
informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen in het BOA veld en de impact hiervan op de
examinering van HTV. U kunt zich voor deze bijeenkomst aanmelden via info@exth.nl o.v.v. ROC
informatiebijeenkomst HTV/BOA-ontwikkelingen. De bijeenkomst vindt plaats van 10-12u in
Amersfoort.
Nadere uitwerking examenbegrippen
In de waarderingshulp die door beoordelaars en examenleiders wordt gebruikt bij de beoordeling
van examenkandidaten staan enkele begrippen die nader zijn uitgewerkt in gewenst en zichtbaar
gedrag. Het gaat om de begrippen: de-escalerend handelen, empatisch handelen, duidelijk en op
correcte wijze optreden en met overtuiging aanspreken. De uitwerking van deze begrippen is te
vinden op de website, onder downloads.
Bestellen combibonnen
ExTH ontvangt regelmatig de vraag waar de combibonnenboekjes besteld kunnen worden. Wij
bestellen deze bij:
Justitiële Inrichtingen Vught
afdeling Regionale Bedrijfsbureau Arbeid (rbba)
Postbus 10055| 5260 DH | Vught
T 088 07 44239
Oud HTV en nieuw HTV examen
Het huidige HTV-diploma van ExTH wordt behaald door het met een voldoende afronden van één
theorietoets en één praktijkexamen. Met ingang van cohort 2012 – 2013 zijn i.p.v. één, twee
theorietoetsen verplicht: Wettelijke Kaders 1 en Wettelijke kaders 2. Zie de website van ExTH voor
meer informatie over deze toetsen. Ook het praktijkexamen wordt m.i.v. het cohort 2012 – 2013
gesplitst in twee onderdelen, te weten Sanctionerend optreden en Dienstverlening en calamiteiten.
Deze praktijkexamenonderdelen kunnen gecombineerd in één examenmoment worden afgenomen.
Slagingspercentages
Onderstaand de slagingspercentages voor de HTV- en MTV-examens in de periode van
1 januari 2012 tot 1 december 2012. Het is voor opleiders mogelijk om via info@exth.nl de
slagingspercentages van de eigen kandidaten op te vragen.
Handhaver T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3
Theorie HTV

Geslaagd
88%
57%
90%
57%

Medewerker T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3
Theorie MTV

Geslaagd
82%
64%
76%
28%
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Basisbekwaamheid BOA
Examenprogramma basisbekwaamheid
Het examen dat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Basisbekwaamheid BOA
wordt afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen:
Naam examenonderdeel

Cesuur Toetsvorm(en) Aantal items

Tijdsduur
(in minuten)

Rechtskennis

68%

multiple choice

50

90

Gespreks- en benaderingstechnieken

55%

vaardigheid

2

15

open werk

1

20

100%

1

Indien een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel een onvoldoende behaalt, wordt hij
in de gelegenheid gesteld herexamen af te leggen. Het aantal herexamens is niet gelimiteerd. Het
hele examenprogramma, de exameneisen en het examenmodel Gespreks- en benaderingstechnieken
vindt u op de website van ExTH onder het kopje Basis BOA.
Vereisten combibon
Vanaf 1 januari 2013 treedt een vernieuwde versie van de combibon in werking. Vanaf die datum
examineert ExTH ook met behulp van deze combibon. Ook op deze nieuwe combibon is door het CJIB
aangegeven welke velden er verplicht moeten worden ingevuld. Deze velden zijn op het bijgevoegde
voorbeeldmodel combibon grijs gearceerd. Het CJIB heeft deze eisen gesteld om een combibon goed
in te kunnen voeren. De examencommissie ExTH stelt echter nog een aanvullende eis: ook de velden
‘cautie’ en ‘bijlage opmerkingen verbalisant’ zijn verplichte velden in het examen. Dit vanuit het
perspectief dat de kandidaat een bon moet kunnen schrijven die én inbaar is én een rechterlijke
toets kan doorstaan. Van de examenkandidaat wordt verwacht dat hij/zij in staat is om de combibon
volledig en foutloos in te vullen. De velden die bij het examen als kritieke velden zullen worden
beoordeeld, zijn op het bijgevoegde voorbeeldmodel combibon grijs en geel gearceerd. Het niet
invullen of verkeerd invullen van een grijs of geel veld heeft tot gevolg dat dit examenonderdeel niet
met een voldoende zal worden beoordeeld.
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Op de kritieke velden van de combibon
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Aanmelding Gespreks- en Benaderingstechnieken
De volgende werkwijze wordt gehanteerd voor het aanmelden van kandidaten voor het
examenonderdeel Gespreks- en Benaderingstechnieken (G&BT):
 De coördinator van de opleider meldt kandidaten aan middels het exceldocument
aanmeldingsdocument.
 ExTH spreekt in overleg met de opleider een examendatum af.
 De coördinator van de onderwijsinstelling draagt zorg voor aanlevering van examendossiers aan
ExTH.
 De kandidaten krijgen een uitnodiging.
 De coördinator van de onderwijsinstelling ontvangt een planning voor de betreffende
examendag.
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Permanente Her- en Bijscholing Domein I (Openbare Ruimte)
Vacature examencommissie ExTH
Binnen de examencommissie is een stoel vacant voor een examencommissielid namens de
toezichthoudende organisaties (werkgevers in domein I). De examencommissie is belast met de
examinering van de examens Medewerker Toezicht en Veiligheid (MTV), Handhaver Toezicht en
Veiligheid (HTV) en de Permanente Her- en bijscholing in domein I Openbare Ruimte.
De leden van de examencommissie hebben o.a. als taak: het beoordelen van de examenopgaven, het
vaststellen van de examenopdrachten, het adviseren en/of afhandelen van bezwaarschriften, het
toezicht houden op de afname van examens en het beleidsmatig adviseren van het bestuur en het
nemen van besluiten ten aanzien van het te voeren examineringbeleid. De leden worden primair
aangesteld op grond van hun expertise in het werkveld. Zij hebben zitting ‘zonder last of
ruggenspraak’. Zij vertegenwoordigen uitdrukkelijk niet hun eigen organisatie.
Het profiel is als volgt geformuleerd, het examencommissielid:
a. is als leidinggevende op managementniveau werkzaam in het domein Toezicht en Handhaving
(Openbare Ruimte).
b. is als specialist tenminste 3 jaar werkzaam in een van de vakgebieden die gelijkwaardig is aan de
examens zoals genoemd
c. is zich bewust van taken en verantwoordelijkheden als lid en (wil) dienovereenkomstig handelen
en is tenminste 3 jaar beschikbaar
d. kan voldoende tijd vrijmaken voor het voorbereiden en bijwonen van vergaderingen of
bijeenkomsten die door of voor de Examencommissie worden georganiseerd
e. neemt zitting in de examencommissie zonder last of ruggespraak
f. laat zich actief informeren over onderwerpen waarover hij/zij minder kennis heeft
g. kan standpunten innemen en verdedigen
h. neemt argumenten van anderen mee in zijn besluitvorming
i. heeft de intentie zich in het commissielidmaatschap verder te bekwamen
j. is op de hoogte van wettelijke eisen met betrekking tot toetsing en examinering voor de in het
examenreglement genoemde examenonderdelen, of wil zich deze deskundigheid eigen maken
k. heeft kennis van kwaliteitseisen met betrekking tot toetsing en examinering
Mocht u interesse hebben om zitting te nemen in deze examencommissie en herkent u zich in
bovenstaand profiel, dan kunt u dit kenbaar maken door uw CV, vóór 14 januari 2013, te mailen naar
e.vbladel@exth.nl.
Voorbeeldsituaties consequenties wijzigingen BOA
Met de wijzigingen in de vereisten van de basisbekwaamheid voor alle domeinen en de Permanente
Her‐ en Bijscholing (PHB) voor domein I zijn ter illustratie verschillende (voorbeeld)kandidaten
uitgewerkt. Met de voorbeelden wordt geschetst welke situaties zich kunnen voordoen en wat dit
inhoudt voor de persoon in kwestie.
Veel gestelde vragen over de wijzigingen BOA
Naar aanleiding van de wijzigingen in de eisen van de basisbekwaamheid BOA voor alle domeinen en
de invoering van de Permanente Her- en Bijscholing in domein I zijn er verschillende vragen
binnengekomen. We hebben alle vragen voor u gebundeld, dit u kunt vinden op de website. Mocht u
het antwoord op uw vraag missen, neem contact op via info@exth.nl.
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Permanente Her- en Bijscholing Domein III (Onderwijs)
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein III moet om de boa-akte te behouden er
zorg voor dragen dat hij/zij deelneemt aan de Permanente Her- en Bijscholing (PHB). Het systeem
van Permanente her- en bijscholing is modulair van opzet en beslaat telkens een periode van vijf jaar.
In de eerste vier jaar moet elk jaar één examenonderdeel worden afgerond. Het vijfde en laatste jaar
kan worden benut als een herkansingsjaar. Nadat alle vier examenonderdelen met een voldoende
zijn afgesloten, kan de akte van de betreffende boa met wederom vijf jaar worden verlengd.
Examenonderdelen Naam examenonderdeel

Toetsvorm(en)

1

Wettelijke kaders Onderwijs generiek (WKOg)

MC via computer

2

Wettelijke kaders Onderwijs specifiek (WKOs)

MC via computer

3

Sanctionerend Optreden

vaardigheid
proces-verbaal

4

Afhandeling en netwerk

vaardigheid

De geadviseerde volgorde van de 4 examenonderdelen is: 2-3-4-1.
Datum invoering
Voor de invoering van de permanente her- en bijscholing voor de boa's in domein Onderwijs geldt de
datum van 1 januari 2013. Dit betekent niet dat alle onderwijsboa's op dat moment ook
daadwerkelijk aanvullend moeten zijn opgeleid en geëxamineerd. Er zal sprake zijn van een
geleidelijke invoering waarbij de datum op de akte van beëdiging van de boa leidend is.
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Datum
Akte verloopt voor 1 april
2013

Actie
Kandidaat behaalt voor 1
april 2013 examen BOA
basisbekwaamheid (Oud)

Examenonderdelen
 Theorietoets
Rechtskennis
 Digitaal Proces-Verbaal

PHB
In 2014 volgt hij de eerste
module van de PHB

Akte verloopt tussen 1
april en 31 december 2013

Kandidaat behaalt voor het
aflopen van de akte in 2013
het examen
Basisbekwaamheid BOA
(Nieuw)

 Theorie toets
Rechtskennis
 Vaardigheidsexamen
Gespreks- en
benaderingstechnieken
(en invullen combibon)

In 2014 volgt hij de eerste
module van de PHB

Akte verloopt in 2014

Kandidaat behaalt voor
verloop akte (versneld) alle
4 PHB modules

 Wettelijke kaders
Onderwijs generiek
 Wettelijke kaders
Onderwijs specifiek
 Sanctionerend optreden
 Afhandeling en netwerk

Akte verloopt in 2015
(geldt tevens voor daarop
volgende jaren)

Kandidaat behaalt voor
verloop akte

 Wettelijke kaders
Onderwijs generiek
 Wettelijke kaders
Onderwijs specifiek
 Sanctionerend optreden
 Afhandeling en netwerk

In 2014 start hij met de
eerste module van de PHB
(vooralsnog is dit de regel.
Echter of de eerste module
in 2014 een herhaling is van
lessen en examen, is op dit
moment nog onderwerp
van gesprek in de
examencommissie)
In 2015 start hij opnieuw
met de eerste module van
de PHB

(versneld) alle 4 PHB
modules

Nieuwe collega na 1 april
2013

Kandidaat behaalt examen
Basisbekwaamheid BOA
(Nieuw)

 Theorie toets
Rechtskennis
 Vaardigheidsexamen
Gespreks- en
benaderingstechnieken
(en invullen combibon)

In 2014 volgt hij de eerste
module van de PHB

We wensen u prettige feestdagen en een veilig en voorspoedig 2013!
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