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Nieuwe toetsen Wettelijke Kaders
Met een groot aantal deskundigen uit het werkveld is in 2011 onderzocht welke wet‐en regelgeving
tenminste moet worden toegevoegd aan de uitstroom Handhaver Toezicht en Veiligheid van het
kwalificatiedossier Toezicht en Veiligheid om als BOA Openbare Ruimte te kunnen functioneren. In
de vorige Nieuwsbrief was reeds een overzicht van de onderwerpen opgenomen. Nu zijn de
definitieve toetsmatrijzen voor HTV Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 en 2 beschikbaar. U kunt
deze downloaden vanaf onze website. De documenten vindt u onder downloads.
In het document worden de toetstermen en de cesuur weergegeven voor het cohort 2012-2013.
Kandidaten die in september 2012 starten met de opleiding moeten op basis van deze wet- en
regelgeving geëxamineerd worden. De examens worden door ExTH via CBT (via de computer)
afgenomen. De kandidaat krijgt direct na het examen de uitslag.
Aanmelden voor dit examen is mogelijk vanaf september 2012.
De al lopende cohorten mogen nog op basis van de oude toetsmatrijzen worden geëxamineerd. In
het kader van de Permanente Her- en Bijscholing (PHB), die waarschijnlijk in de 2de helft van 2012 van
kracht wordt voor de huidige opsporingsambtenaren en waarover ExTH de regie gaat voeren, is het
te overwegen om eerder te starten met het examineren van deze wet- en regelgeving. Kandidaten
die onder dit nieuwe regime via ExTH zijn geëxamineerd, hebben een vrijstelling van 5 jaar voor wat
betreft PHB. Kandidaten die onder het oude stramien examen hebben gedaan en werkzaam zijn in de
branche, moeten er rekening mee houden dat ze volgens de PHB een aanvullend examen moeten
doen om aan de nieuwe eisen te voldoen.
In de twee toetsen komen de volgende onderwerpen aan de orde:
Toets 1
Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I – Strafrecht
Totaal aantal vragen: 40
Toetsvorm: gesloten vragen
# vragen
23

Onderwerpen
Wetboek van Strafrecht, artikelen
in relatie tot de ambtenaar

17

Overtredingen strafrecht

Cesuur: 67%

Artikelen
Art. 177, 177a, 179, 180, 181, 182, 184, 185,
188, 225, 231, 239, 266, 267, 285, 300, 304,
350, 351, 351 bis, 352, 416, 417bis, 435 en
447e
Art. 424 t/m 430a, 437, 443, 447b, 458, 459,
460, 461
1

Toets 2
Wettelijke Kaders Publieke Veiligheid I – Milieu, APV en bijzondere wetgeving
Totaal aantal vragen: 60
Toetsvorm: gesloten vragen
Cesuur: 67%
Bij het examen wordt uitgegaan van de verordening van de VNG.

# vragen
16

Onderwerpen
APV

8

Wegenverkeerswet 1994

2

Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990
Vuurwerkbesluit juncto artikel 1a
van de Wet op de economische
delicten
Wet aansprakelijkheidsverzekering motorrijtuigen
Wet op kansspelen
Tabakswet en Drank- en
Horecawet

1

1
5
1

2
3
2
7

Winkeltijdenwet
Wet personenvervoer
Besluit personenvervoer 2000
Wet milieubeheer

1
1

Waterwet
Wet bodembescherming

10

Visserijwet

Artikelen
Verordeningen en/of keuren, indien
betrokkene bij die verordening of keur door
het bevoegde bestuursorgaan is aangewezen
als toezichthouder van die verordening of
keuren.
Art. 1, 2a, 5, 6, 7, 8, 10, 12 en 130 lid 4, 164, lid
7 en 170 t/m 174
Art. 5, 6, 10, 60, 62 en 82
Art. 2, 3 en 6

Art. 2
Art. 30, 30a t/m 30g en 30t
Tabakswet juncto artikel 1 a van de Wet op de
economische delicten, Drank- en Horecawet,
artikel 20 lid 1 en 2
Art. 1, 2 en 3
Art. 72 en 73
Art. 1, 2, 41, 44, 45, 47, 48, 52 en 53
Art. 10.2, 10.23, 10.30, Artikel 1a en 2 van de
Wet op de economische delicten, Artikel 10.1
juncto artikel 1a Wet op de economische
delicten
Art. 6.2
Artikel 13 juncto artikel 1a van de Wet op de
economische delicten
Art. 1 lid 1 onder c, 1 onder 2, 1 onder 3, 1
onder 4d, 2a, 2c, 10, 21, 23, 55, 56, 61 en 62
Reglement voor de Binnenvisserij 1985
Regeling aanwijzing wateren verbod
nachtvisserij
Regeling aanwijzing wateren vrije hengel

Basisexamen BOA
Wij willen u alvast informeren dat verwacht wordt dat er wijzigingen gaan optreden in het
basisexamen BOA. Het theorie-examen blijft bestaan, maar wordt aangevuld met een
vaardigheidsexamen op het gebied van gespreks- en benaderingtechnieken. Het huidige BOA
examen meet alleen kennis en inzicht, terwijl van BOA’s verwacht wordt dat zij ook in staat zijn om
het publiek op een correcte wijze aan te spreken, dat zij zich daarbij bewust zijn van hun eigen
veiligheid en dat zij de geconstateerde overtreding op juiste wijze kunnen verwerken in (mini)
proces-verbaal. Zodra meer informatie bekend is, zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. Naar
verwachting komt deze informatie beschikbaar rond de zomer van 2012.
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Convenant Ministerie van Veiligheid en Justitie en ExTH
Op 24 mei aanstaande vindt het Beboa-congres plaats in Den Haag. Beboa is de beroepsvereniging
voor buitengewoon opsporingsambtenaren.
Tijdens dit congres wordt gekeken naar de ontwikkelingen in de handhavingsketen in Nederland en
wordt de Beboa-strategie voor de komende jaren door de voorzitter van Beboa, Minze Beuving,
gepresenteerd. Andere sprekers zijn Yvonne van Mastrigt, die ingaat op het nieuwe Permanente Heren Bijscholingsbeleid (PHB) in domein I, en minister Ivo Opstelten die zijn visie op veiligheid en
handhaving presenteert. Ook bekrachtigt Beboa tijdens het congres een aantal
samenwerkingsverbanden (bron, www.beboa.nl).
Eén van die samenwerkingsverbanden betreft het convenant waarmee de verantwoordelijkheid voor
de basis bekwaamheidexamens BOA (het zgn. CITO-examen) en de PHB wordt overgedragen aan
ExTH.
Examenlocatie ExTH
De examenlocatie waar ExTH haar examens afneemt, is inmiddels uitgebreid.
De volgende faciliteiten zijn toegevoegd:
De trainingacteurs hebben een eigen ruimte, waar ze zich kunnen omkleden en voorbereiden op
hun rollen.
Er zijn aparte kleedruimten voor de kandidaten, zodat ze zich voor het examen kunnen
omkleden. Werkgevers hebben aangegeven dat hun medewerkers niet in uniform over straat
mogen als ze niet in dienst zijn. Om hieraan tegemoet te komen kunnen kandidaten zich op de
examenlocatie omkleden.
Aan de uitbreiding van de ontvangstruimte wordt nog gewerkt en we verwachten dat de
werkzaamheden in mei zijn afgerond.
Examenperiode juni 2012
De examenperiode in mei en juni is altijd een drukke periode. De aanmeldingen gaan snel en daarom
willen we een ieder erop wijzen om de examenkandidaten op tijd aan te melden, want er is al veel
animo voor mei en begin juni.
In de zomer worden er in de periode van 23 juli tot en met 3 augustus 2012 geen examens
afgenomen. De examenlocatie van ExTH is in die periode gesloten.
Wijziging kosteloos annuleren en aanpassen examendatum
Per 1 juni 2012 is het niet meer mogelijk om vlak voor een examendatum kosteloos wijzigingen door
te voeren. Vanaf die datum geldt dat het volledige tarief in rekening wordt gebracht als een wijziging
of annulering van een gereserveerde plek binnen één maand voor een examendatum plaatsvindt.
Dit betekent dat u tot één maand voor de examendatum van een kandidaat kosteloos wijzigingen
kunt aanvragen of annuleren, daarna zijn wij genoodzaakt kosten in rekening te brengen.
Reserveringen die vóór 1 juni 2012 hebben plaatsgevonden, vallen niet onder deze nieuwe regeling.
Digitale communicatie
Met ingang van 1 september 2012 zal de communicatie vanuit ExTH digitaal plaatsvinden en zullen
wij alle betrokken partijen (onderwijsinstellingen, kandidaten, bedrijven en andere betrokkenen) per
mail en via de website informeren. Dit doen wij niet alleen vanuit een kostenoogpunt, maar wij zijn
ons bewust van het milieu en willen graag een bijdrage leveren om dat minder te belasten.
Diploma’s worden echter wel op papier verstrekt.
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Trainingsdagen 2012
Ook dit jaar vindt er een (verplichte) trainingsdag plaats voor onze beoordelaars. De dagen zijn
gepland op 6 en 13 september 2012. De onderwerpen die aan de orde komen zijn:
beroepsgericht examinering van taal;
verbeteren verslaglegging tijdens en na het examen (concretiseren waarneembaar gedrag);
trainen vaardigheidsexamen Gespreks- en benaderingstechnieken.
De beoordelaars kunnen zich voor 6 of 13 september 2012 aanmelden via info@exth.nl
De training wordt verzorgd door de afdeling TCA van ECABO.
Aantal kandidaten en geslaagden
Onderstaand het aantal (geslaagde) kandidaten voor de HTV- en MTV-examens in de periode van 1
april 2011 tot en met 1 maart 2012.
Handhaver T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
231
391
226

Geslaagd
83%
49%
86%

Niet geslaagd
17%
51%
14%

Medewerker T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
298
368
300

Geslaagd
81%
65%
79%

Niet geslaagd
19%
35%
21%

Examen Doorstroomprogramma HTV - Politie
Begin februari 2012 hebben alle deelnemers aan het VESPORO-project (HTV Politie) ten behoeve van
de examinering de definitieve versie van het door de werkgroep Examinering ontwikkelde
Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) ontvangen. In de bijlagen bij de brief was tevens het
examenplan opgenomen en een overzicht van de examenkosten per leerling indien er bij ExTH wordt
geëxamineerd. Voor de (nog) niet deelnemende scholen is deze informatie beschikbaar via de
website van het project HTV Politie.
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