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Combibon, eisen CJIB
Het CJIB wil het aantal oninbare bonnen terugdringen. In het gesprek dat ExTH met het CJIB had
kwam naar voren dat ongeveer een derde van de ingediende bonnen oninbaar is. Het uitschrijven
van een bon blijkt een lastige klus te zijn. Sinds de gemeentes zelf hun bon mogen inbrengen bij het
CJIB, heeft het CJIB meer zicht wie verantwoordelijk is voor het hoge aantal. Daaruit blijkt dat de
handhavers minder dan een vijfde oninbare bonnen uitschrijft.
Om het aantal oninbare bonnen terug te dringen heeft het CJIB een nieuw format voor de combibon
in gebruik genomen. Daarnaast hoopt het CJIB dat goed onderwijs en examinering een bijdrage is in
de kwaliteitsverbetering.
Artikel vanuit CJIB nieuwsbrief
Nieuwe combibon gepubliceerd
In de Staatscourant is het nieuwe model combibon gepubliceerd. Deze treedt vanaf 1 juli
2011 in werking en is geldig voor alle buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in
Nederland.
Om u in staat te stellen de nieuwe combibon te bestellen, geldt een overgangsregeling tot
en met eind 2011. Dit betekent dat voor overtredingen geconstateerd op 1 januari 2012 of
later het nieuwe model combibon moet worden gebruikt. Tot die tijd kunnen BOA’s zowel
het nieuwe als het oude model gebruiken. Het is wel de bedoeling dat u zo spoedig
mogelijk overstapt op het nieuwe model.
Het nieuwe model combibon is te openen via de onderstaande link. U kunt het model aan
een drukker verstrekken om de nieuwe bon te bestellen. Meer informatie over de nieuwe
combibon leest u in het bericht dat het CJIB hier eerder over schreef.

Model combibon 1 juli 2011
Berichtgeving CJIB
ExTH zal zo snel mogelijk de nieuwe bon voor de kandidaten beschikbaar stellen. Tot 1 januari
2012 blijft het ook voor de examenkandidaten mogelijk om gebruik te maken van het oude model.

Examenleidersoverleg
In overleg met de examenleiders zullen de volgende aanpassingen in de examenorganisatie
doorgevoerd worden.
Spieken
Ondanks dat het ExTH examen een context gerichte vaardigheidsexamen is, zien kandidaten kans te
spieken. Zo hebben sommige kandidaten in hun bonnenboekjes lijstjes met de meest voorkomende
feitcodes en zijn er gevallen dat kandidaten advieslijstjes voor de ExTH examenopdrachten bij zich
hebben. Tot nu toe is er geen kandidaat uitgesloten voor het examen. Wel worden kandidaten op
hun gedrag aangesproken en zijn er bonnenboekjes in beslag genomen. Het wijkkantoor zal anders
ingericht worden, opdat de examenleider meer zicht heeft op het handelen van de kandidaten.
Nagesprek examenuitslag
Tijdens een examen zien beoordelaars veel goede en slechte handelingen van kandidaten. Bij
kandidaten die het examen met een onvoldoende afronden kan de beoordelaar zijn opmerkingen
kwijt op het beoordelingsformulier. Positieve waarnemingen of een toelichting op een oordeel
konden niet gegeven worden. De examenleiders hebben besloten ervaring op te doen met een
nagesprek met de kandidaten. Een gesprek van maximaal 5 minuten waarin de examenleider de
voorlopige uitslag vertelt en een toelichting geeft op de beoordeling. Over de uitslag kan op dat
moment niet gediscussieerd worden. Bekeken zal worden wat de effectiviteit is van de gesprekken
en of er voldoende gelegenheid is, m.a.w. komt de boodschap over en is er een ruimte en tijd
beschikbaar om het gesprek te voeren.
Geluidsopname
ExTH heeft reversmicrofoons om het gesprek van de kandidaat op te nemen en vast te leggen. Deze
microfoons worden ingezet om de beoordelaars in de gelegenheid te stellen passages terug te
luisteren. De geluidsregistraties kunnen ook gebruikt worden bij bezwaarprocedures. De tot nu toe
opgedane ervaring is positief. Besloten is de microfoons frequenter te gaan toepassen. Het blijft
echter een hulpmiddel, de examenleider bepaalt of het product wordt ingezet.
Bezwaar
Kandidaten hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de wijze waarop hun examen is
afgenomen of op hun uitslag. Om kandidaten te ondersteunen bij het schrijven van een bezwaar
heeft de examencommissie een bezwaarformulier laten ontwikkelen. Het formulier is te vinden
onder downloads op de website van ExTH. Alleen bezwaren die met behulp van dit formulier worden
ingediend worden in behandeling genomen.
Bezoekers bij het examen
Om kandidaten goed op het examen te kunnen voorbereiden, biedt ExTH praktijkopleiders en
docenten de gelegenheid als bezoeker bij een ExTH examen aanwezig te zijn. De voorwaarde is wel
dat de bezoeker geen relatie heeft met de examenkandidaten. Bezoekers kunnen zich aanmelden op
info@exth.nl . Tijdens een examenmoment worden maximaal 3 bezoekers toegelaten. 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 trainingacteur.
Examendossier
ExTH krijgt dikwijls vragen over de bewijsstukken die opgenomen moeten worden in het
examendossier van een kandidaat. Het betreft de volgende bewijzen:
kopie identiteitsbewijs
een verklaring van de onderwijsinstelling waaruit een voldoende behaald resultaat blijkt voor
een centraal aangeleverde toets Rechts- en wetskennis

een kopie van het bewijs Levensreddend handelen, of gelijkwaardig. Te weten: EHBOdiploma, Emergency First response, bedrijfshulpverlening (onderdeel levensreddend
handelen). Voor alle bewijzen geldt dat betrokkenheid van Oranje Kruis gewaarborgd moet
zijn. Onderwijsinstellingen kunnen indien gewenst een verzoek indienen bij de
Examencommissie Toezicht en Handhaving om bewijzen van levensreddend handelen die
onder de verantwoordelijkheid van een andere organisatie zijn uitgereikt als bewijs te mogen
gebruiken. BOA-diploma (alleen voor HTV-kandidaten)
Jaarverslag
Ook dit jaar is er een verslag geschreven over de activiteiten die in het afgelopen jaar door ExTH zijn
ondernomen en uitgevoerd.
Aantallen kandidaten en geslaagden
Onderstaand het aantal (geslaagde) kandidaten voor de HTV- en MTV-examens in de periode van 1 april tot en
met 15 juli 2011.
Handhaver T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
140
220
134

Geslaagd
77%
41%
81%

Niet geslaagd
23%
59%
19%

Medewerker T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
135
173
137

Geslaagd
79%
62%
77%

Niet geslaagd
21%
38%
23%

Aanmeldingen kandidaten
Voor het aanmelden van kandidaten voor zowel de MTV- als HTV-examens verzoekt ExTH alle
onderwijsinstellingen gebruik te maken van het aanmeldingsformulier. U kunt dit formulier vinden
op de website bij het kopje downloads.
Deskundigheidbevordering beoordelaars
ExTH heeft 33 getrainde beoordelaars die jaarlijks een verplichte bijscholingsdag hebben. Dit jaar zijn
er twee dagen georganiseerd. Op de trainingsdag in juni heeft Willem Dijsselhof een module
bestuurlijke strafbeschikking verzorgd. Tevens stond het onderwerp beoordelaarsvaardigheid op de
agenda. Op de trainingsdag in september zal dieper ingegaan worden op het holistische
beoordelingsmodel. Beoordelaars kunnen kiezen welke dag zij willen volgen.
Bijeenkomsten potentiële beoordelaars
ExTH krijgt veel aanvragen van mensen om als beoordelaar te worden ingezet. Voor het eerst zijn
voor deze potentiële beoordelaars trainingsmiddagen georganiseerd. Gezien het hoge aantal
potentiële beoordelaars zijn het twee dagen geworden. Tijdens deze bijeenkomsten wordt dieper
ingegaan op de beoordelingssystematiek van ExTH en krijgen de deelnemers de gelegenheid
examensituaties te beoordelen. Het doel van deze bijeenkomsten is om de mensen bewust te laten
kiezen of zij bij ExTH ingezet willen worden als beoordelaar. Voor deelname aan deze bijeenkomst
wordt een bijdrage van 80 euro gevraagd.
De trainingen zijn/worden verzorgd door de afdeling TCA van ECABO.

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.
Naast gesprekken over de inhoud wordt er ook gesproken over de voorwaarden. Naast inhoudelijke
eisen zullen ook de examenvoorwaarden vastgesteld moeten worden om een eenduidige
examinering te garanderen.
Onderdeel van dit project is de inrichting van een werkgroep examinering onderleiding van ExTH.
De volgende mensen hebben zitting in de werkgroep:
Piet ten Have, Politie Academie
Pieter Oterdoom, ECABO
Marcel van Straten, ROC Aventus
Ron van Kempen, ROC van Amsterdam (vast vervanger Jos Rondeel, ROC van Amsterdam)
Sjaak Melse, Politieregio Noord- en Oost-Gelderland, Dienst P&O
Jan-Willem van Borselen, Ministerie van Veiligheid en Justitie
Frank de Groot, ExTH, voorzitter
De werkgroep wil voor januari 2012 alle noodzakelijke informatie met betrekking tot exameneisen en
examenvoorwaarden kunnen publiceren. Tevens zal, daar waar nodig, de werkgroep onderliggende
documenten opstellen.
Veilig Publieke Taak
Het Ministerie van Veiligheid en Justitie heeft Cito (examencommissie BOA), de Politieacademie,
examencommissie Openbaar vervoer en de examencommissie ExTH uitgenodigd conceptnormen te
bespreken in relatie tot een verplicht onderdeel gespreks- en benaderingstechnieken voor het BOAexamen.
Doel van de bijeenkomst was om aan de hand van een voorstudie vast te stellen welke eisen er aan
een startende BOA gesteld moeten worden. Het huidige BOA-examen meet alleen kennis en inzicht.
Terwijl van BOA’s verwacht wordt dat zij ook in staat zijn het publiek op een correcte wijze aan te
spreken, zich bewust zijn van hun eigen veiligheid en dat hun handelingen leiden tot het gewenste
resultaat. Uiteindelijk zal elke BOA over de beroepsvaardigheden moeten bezitten die in het
kwalificatieprofiel HTV zijn beschreven. De genoemde examencommissies hebben een set aan
criteria voorgesteld onder de titel conflicthantering en bejegening (Veilige Publieke Taak).
In overleg met de Politieacademie en Cito heeft ExTH besloten te onderzoeken in hoeverre de set
aan criteria ingezet kunnen worden voor een beoordeling. ExTH heeft met de opleider Nivoo
afspraken gemaakt om een proefexamen te organiseren.
De exameneisen voor Veilige Publieke Taak zullen echter nooit de exameneisen van HTV kunnen
vervangen. Wel zal er na vaststelling van de exameneisen onderzocht worden of er mogelijkheden
zijn tot vrijstelling voor de MTV of HTV kwalificatie.

