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Nieuwe voorzitter examencommissie
Met ingang van september 2011 is de heer Klaas Wolzak, Veiligheidszorg Almere, voorzitter van de
examencommissie ExTH. Wij danken mevrouw Yvonne van der Steenhoven voor haar inzet in de
afgelopen jaren en wensen de heer Wolzak veel succes.
Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA)
Regie op toenemende professionalisering BOA’s bij ExTH
Buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) vervullen steeds meer een belangrijke taak op het
terrein van de openbare orde en veiligheid. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie vindt het
belangrijk dat deze zichtbaarheid vergezeld gaat van de juiste kwaliteit. Om dat te bereiken, zet hij in
op uitbreiding van de basisbekwaamheid én op permanente her‐ en bijscholing voor de boa’s
Openbare Ruimte. Aan de Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH) is gevraagd de regie te
voeren op de examinering van dit traject.
Juiste kennis
Tijdens het congres van de Brancheorganisatie Publieke Veiligheid (BOPV) dat in november j.l. in
Doorn plaatsvond, vertelde de minister dat het van groot belang is dat in de opleiding aandacht
wordt gegeven aan het borgen en verbeteren van de juiste kennis en sociale vaardigheden. Dit om
onder meer agressie en geweld tussen burgers en boa’s te voorkomen en de communicatie met
burgers te verbeteren.
Effect van handelen
Yvonne van Mastrigt, bestuursvoorzitter van ExTH ziet de uitbreiding van de taak als een uitdaging.
“Het betekent dat we in 2012 aanvullende basisbekwaamheidseisen gaan stellen aan alle
buitengewone opsporingsambtenaren. Onderdeel van die basisbekwaamheidsexamens wordt de
module Veilig Publieke Taak. Iedere boa moet aantonen zorg te hebben voor zijn eigen veiligheid en
voor de veiligheid van het publiek. Dat doet een boa door zich bewust te zijn van het effect van zijn
handelen en door het toepassen van zijn bevoegdheden.”
Hiermee houdt de professionalisering niet op. De maatschappij stelt steeds meer eisen aan
handhavers. Daarom moet ook het zittend personeel geschoold en geëxamineerd worden. Van
Mastrigt: “Boa’s in de openbare ruimte moeten door middel van permanente her‐ en bijscholing de
beroepsvaardigheden van de handhaver ontwikkelen. ExTH zal haar examens voor deze groep
mensen passend in een cyclus van 5 vijf jaar aanbieden. Hiermee wordt de permanente her‐ en
bijscholing een verplicht onderdeel voor de boa openbare ruimte.”
Combibon
In de nieuwsbrief van september jl. hebben wij u geïnformeerd over het feit dat de buitengewoon
opsporingsambtenaar met ingang van 1 januari 2012 met het nieuwe model combibon moet werken.
Vanaf die datum zal ExTH bij de examinering ook gebruik maken van de combibon.

Vanuit het CJIB is 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, zonder dat daarbij
gekeken wordt of de inhoud van de uitgeschreven bon ook een rechterlijke toets kan doorstaan.
Derhalve heeft de examencommissie een aanvulling vastgesteld dat ook de velden ‘cautie’ en ‘bijlage
opmerkingen verbalisant’ bij het examen een verplicht onderdeel zijn. Van de examenkandidaat
wordt verwacht dat hij/zij in staat is om de combibon volledig in te vullen. De velden die bij het
examen echter als kritieke velden zullen worden beoordeeld, zijn op het bijgevoegde
voorbeeldmodel combibon grijs en geel gearceerd. Het niet invullen of verkeerd invullen van deze
grijze en gele velden heeft tot gevolg dat dit onderdeel van het examen niet met een voldoende zal
worden beoordeeld.

Tariefsverhoging examens 2012
Met ingang van 1 januari 2012 worden de tarieven voor de examens van ExTH met 2% verhoogd.
De verhoging is afgestemd op de verwachte inflatiecorrectie voor 2012 (bron CPB).
Dit leidt tot de volgende examentarieven (in euro's):
Examensoort

Tarief 2012

MTV examen
MTV herkansing per kerntaak
MTV EVC per kandidaat
HTV examen
HTV herkansing voor het hele examen
Theorie Rechts‐ en wetskennis
Nederlands
Engels

Per kandidaat
€ 306,00
€ 102,00
€ 306,00
€ 326,40
€ 316,20
€ 91,80
€ 127,50
€ 127,50

Nieuwe toetsen Wettelijke Kaders
In de eerste helft van 2011 is met een groot aantal deskundigen uit het werkveld 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. Het kader voor deze regelgeving was eerder bepaald door de 32 grootste en 15
middelgrote gemeenten. Op basis hiervan heeft een werkgroep gewerkt aan een gedetailleerdere
invulling hiervan en advies uitgebracht aan de examencommissie. Dit advies heeft de
examencommissie ExTH overgenomen. In de afgelopen maanden is er een vertaling gemaakt naar
toetsmatrijzen, toetstermen en toetsitems.
In februari 2012 zullen de definitieve toetsmatrijzen, toetstermen en ingangstermijn gepubliceerd
worden op de website van ExTH.
In een tweetal toetsen zullen de volgende onderwerpen aan de orde komen:
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

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 aansprakelijkheids‐
verzekering 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

Uitbreiding examenlocatie
De examenlocatie waar ExTH haar examens afneemt wordt uitgebreid. De volgende faciliteiten
worden toegevoegd:
• De trainingacteurs krijgen een eigen ruimte, waar ze zich kunnen omkleden en voorbereiden op
hun rollen.
• Er wordt een aparte kleedruimte gecreëerd 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.

Aantallen kandidaten en geslaagden
Onderstaand het aantal (geslaagde) kandidaten voor de HTV‐ en MTV‐examens in de periode van 1 april tot en
met 1 december 2011.
Handhaver T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
220
363
220

Geslaagd
82%
45%
83%

Niet geslaagd
18%
55%
17%

Medewerker T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
277
354
285

Geslaagd
80%
61%
77%

Niet geslaagd
20%
39%
23%

Projecten
VESPORO
In het kader van het project Versterking Samenhang Politieonderwijs Regulier Onderwijs (VESPORO)
heeft het ministerie van Veiligheid en Justitie een reeks van bestuurlijke en onderwijsinhoudelijke
afspraken tot stand gebracht die de samenwerking en de samenhang tussen Politieacademie,
korpsen en het reguliere MBO beogen te bevorderen, in het bijzonder waar het de aansluiting betreft
tussen de MBO opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) en de MBO opleidingen algemene
politiekunde (politiemedewerker, allround politiemedewerker). ExTH is samen met de
Politieacademie gevraagd aanvullende exameneisen vast te stellen voor deze HTV‐Politie opleiding.
De werkgroep examinering (waarin vertegenwoordigers van diverse ROC’s, PA, korps, ECABO en
ExTH zitting hebben) hebben een concept Programma van Toetsing en Afsluiting opgeleverd. Na
vaststelling zal de werkgroep in januari 2012 alle noodzakelijke informatie met betrekking tot
exameneisen en examenvoorwaarden publiceren.
Gespreks‐ en benaderingstechnieken (Veilig Publieke Taak)
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Cito (examencommissie BOA), de Politieacademie,
examencommissie Openbaar vervoer en de examencommissie ExTH uitgenodigd een set aan criteria
op te stellen in relatie tot een verplicht onderdeel gespreks‐ en benaderingstechnieken voor het BOA
basisexamen. 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 de (nieuwe) combibon. In de afgelopen week is er conform eerdere afspraken met
opleider NIVOO een proefexamen geweest. De examenkandidaten (werkzaam bij de gemeente
Dordrecht en in Domein I, Openbare Ruimte) hebben allen laten zien over deze gespreks‐ en
benaderingstechnieken en het correct uitwerken van de combibon te beschikken.
Vertegenwoordigers van het Ministerie van Veiligheid en Justitie die bij het proefexamen aanwezig
waren kijken tevreden terug op inhoud en uitvoering van het examen.
ExTH is in de periode tussen Kerstmis en Oud en Nieuw gesloten. We zijn vanaf 2 januari 2012 weer
bereikbaar.
We wensen u prettige feestdagen en een veilig en voorspoedig 2012.

