Nieuwsbrief ExTH september 2012
In deze Nieuwsbrief is informatie opgenomen over de volgende onderwerpen:
 Examenprogramma Handhaver Toezicht en Veiligheid
 Vereisten combibon
 Wijzigingen basisbekwaamheid BOA
 Permanente Her- en Bijscholing BOA Domein I
 Voorbeeldsituaties consequenties wijzigingen BOA
 Veel gestelde vragen over de wijzigingen BOA
 Beroepsgerichte taaleisen Nederlands / Moderne Vreemde Talen (MVT)
 Aantal kandidaten en geslaagden
 Bezoekers bij het examen

Examenprogramma Handhaver Toezicht en Veiligheid
Met de komst van een 2de theorie-examen en de wens van veel opleiders om bij een herkansing een
deel van het examen te mogen herkansen wordt de volgende wijziging doorgevoerd in het examen
van Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV).
Met ingang van het cohort 2012-2013 kent het examenprogramma HTV vier examenonderdelen:
- Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 (WKPV1 Strafrecht)
Theorie
- Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2 (WKPV2 Milieu, APV en bijz. wetg.)
Theorie
- Sanctionerend optreden
Praktijk
- Dienstverlening en calamiteiten
Praktijk
De twee praktijkonderdelen kunnen gecombineerd worden in één examenmoment. Voor tarieven
verwijzen wij u naar de website van ExTH, http://www.exth.nl/tarieven-2.
Met deze wijziging is het examenprogramma ook geschikt voor de cyclus van Permanente Her- en
Bijscholing in BOA domein I.
Vereisten combibon
Vanaf 1 januari 2012 is het nieuwe model combibon in werking getreden en dit model dient te
worden gebruikt door alle buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) in Nederland. Vanaf die
datum examineert ExTH ook met behulp van deze combibon. Op deze nieuwe combibon 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 ExTH 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 een grijs of geel veld heeft tot gevolg dat dit examenonderdeel niet
met een voldoende zal worden beoordeeld.
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Wijzigingen basisbekwaamheid BOA voor alle domeinen
Het huidige basisexamen BOA (het zgn. Cito-examen) meet vooral theoretische kennis en inzicht. Per
1 oktober a.s. wordt dit basisniveau aangevuld met vaardigheden als gespreks- en benaderingstechnieken. Er komt dan naast het theorie-examen Rechtskennis een vaardigheidsexamen voor
Gespreks- en benaderingstechnieken. Deze wijziging geldt voor alle BOA-domeinen. ExTH gaat de
vaardigheden toetsen via een rollenspel. Na afloop maakt een kandidaat een (mini-) proces-verbaal
(combibon) op.
Deze aanvullende eisen worden opgenomen in de komende boa-circulaire en per 1 oktober a.s.
geleidelijk ingevoerd. Van 1 oktober 2012 tot 1 april 2013 geldt er een overgangsregeling. Men kan
dan nog examen doen onder het oude regime, na 1 april 2013 wordt alleen een boa-getuigschrift
verstrekt op basis van de nieuwe exameneisen.
Het onderdeel digitaal proces-verbaal opmaken van het huidige basisexamen komt na 1 april 2013 te
vervallen.
Nu
Theorietoets
Proces-Verbaal

Per 1 april 2013
Theorietoets
Gespreks- en benaderingstechnieken
Combibon

Voor meer informatie over het nieuwe examenonderdeel, zie de website van ExTH bij Gespreks- en
benaderingstechnieken.
De theorietoets Rechtskennis wordt ook na 1 april 2013 nog afgenomen door Cito, onder auspiciën
van ExTH. Het examenonderdeel Gespreks- en benaderingstechnieken wordt geëxamineerd vanaf 1
november 2012.
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De volgende werkwijze wordt gehanteerd voor het aanmelden van kandidaten:
 Coördinator van de onderwijsinstelling meldt kandidaten aan middels het exceldocument
aanmeldingsdocument.
 ExTH spreekt in overleg met de onderwijsinstelling een examendatum af.
 Coördinator van de onderwijsinstelling draagt zorg voor aanlevering van examendossiers aan
ExTH.
 Kandidaten krijgen een uitnodiging.
 De coördinator van de onderwijsinstelling ontvangt een planning voor de betreffende
examendag.
Permanente Her- en Bijscholing BOA Domein I
Voor boa’s die werken in de openbare ruimte (domein I), zet Stichting ExTH een systeem van
permanente her- en bijscholing op. Het per 1 oktober a.s. verplicht te stellen systeem, is geënt op het
kwalificatiedossier Handhaver Toezicht en Veiligheid en toetst zowel vaardigheden
(gesprekstechniek, conflictbeheersing, bejegening, sanctioneren) als kennis van wet- en regelgeving.
De cognitieve elementen worden waar mogelijk gekoppeld aan (gedrags)vaardigheden, zoals het
opmaken van een proces-verbaal en het confronteren met een (lastige) casus op straat.
Het systeem van permanente her- en bijscholing wordt modulair opgezet en beslaat telkens een
periode van vijf jaar. In deze 5 jaar moet gedurende 4 jaar elk jaar een examenonderdeel worden
afgerond. Het 5de en laatste jaar kan worden benut als een herkansingsjaar. Nadat alle 4
examenonderdelen met een voldoende zijn afgesloten kan de akte van de betreffende boa met
wederom 5 jaar worden verlengd.
Met invoering van de Permanente Her- en Bijscholing komt de eis van 5-jaarlijkse hercertificering via
het huidige basisexamen te vervallen.
De volgende vier examenonderdelen worden onderdeel van de PHB:

Voor meer informatie over de 4 examenonderdelen, zie Permanente Her- en Bijscholing Domein I.
Voordat een kandidaat kan worden aangemeld voor het examenonderdeel Sanctionerend optreden
en/of Dienstverlening & Calamiteiten dient hij te hebben deelgenomen aan de examenonderdelen:
Wettelijke kaders Publieke Veiligheid I
Wettelijke kaders Publieke Veiligheid II
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Voorbeeldsituaties consequenties wijzigingen BOA
Met de verwachte 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 aangekondigde 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 in een document,
dat u kunt vinden op de website. Mocht u het antwoord op uw vraag missen, neem contact op via
info@exth.nl.
Beroepsgerichte taaleisen Nederlands / Moderne Vreemde Talen (MVT)
Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wil in alle onderwijssectoren het taalniveau
van de deelnemers verbeteren. Met zogenaamde referentieniveaus worden voor alle
onderwijsniveaus de eisen voor taal vastgelegd. In de regelgeving hieromtrent wordt verschil
gemaakt tussen generieke taaleisen en beroeps-specifieke eisen. De generieke eisen richten zich op
algemene taalvaardigheden die van belang zijn voor het functioneren in de maatschappij en
doorstroom naar vervolgonderwijs. Beroeps-specifieke eisen zijn taalvaardigheden die van belang
zijn bij een goede uitoefening van het beroep. Ten behoeve van de examinering van de beroepsspecifieke taalvaardigheden zal ExTH haar examenproces en –producten hierop gaan inrichten.
Aantal kandidaten en geslaagden
Onderstaand het aantal (geslaagde) kandidaten voor de HTV- en MTV-examens in de periode van 1
januari 2012 tot 1 juli 2012.
Handhaver T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
252
343
245

Geslaagd
89%
62%
91%

Niet geslaagd
11%
38%
9%

Medewerker T&V
Kerntaak 1
Kerntaak 2
Kerntaak 3

Aantal inschrijvingen
210
244
210

Geslaagd
80%
62%
76%

Niet geslaagd
20%
38%
24%

Bezoekers bij het examen
Om kandidaten goed op de examens 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 trainingsacteur.
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