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Nieuwe examencommissieleden
De examencommissie ExTH is uitgebreid met twee nieuwe leden. Namens het scholenveld is Suzanne
Winnubst toegetreden. Suzanne is verantwoordelijk voor de onderwijsontwikkeling voor de sector
Orde en Veiligheid bij ROC A12. Omdat het Openbaar Ministerie betrokken wil zijn bij de examinering
van de handhavers, is Reinier van Loon, beleidsadviseur bij het Parket Generaal van het Openbaar
Ministeries namens dit ministerie toegetreden.
Examenrecht
Kandidaten hebben 3 examenrechten voor het competentiegerichte vaardigheidsexamen. Dat houdt
in dat een kandidaat twee keer kan herkansen. Een MTV‐kandidaat hoeft bij een herkansing alleen
die examenonderdelen te doen die gekoppeld zijn aan de kerntaak waarvoor hij gezakt is. HTV‐
kandidaten moeten het gehele examen overdoen, alleen worden ze beoordeeld voor de kerntaak
waarvoor ze gezakt zijn. Van de MTV‐ en HTV‐kandidaten wordt verwacht dat ze alle onderdelen van
een kerntaak waarvoor ze gezakt zijn wederom in voldoende mate demonstreren. Een kandidaat kan
zich er dus niet op beroepen dat hij een bepaalde handeling in een eerder examenmoment wel in
voldoende mate heeft gedemonstreerd.
Voor het onderdeel ‘bon schrijven’, onderdeel van kerntaak 2 van het HTV‐examen, is een
uitzondering gemaakt. Zie hiervoor de nieuwsbrief van september 2010.
Kandidaten kunnen een verzoek indienen voor een vierde examenmoment. Dit verzoek moet als een
bezwaar, en door het ROC gemotiveerd, onder de aandacht gebracht worden van de
Examencommissie Toezicht en Handhaving.
Indien de Examencommissie Toezicht en Handhaving een vierde examenmoment verleent, dan moet
de kandidaat het gehele competentiegerichte vaardigheidsexamen opnieuw afleggen. Bij een 4e
examenmoment worden eerder behaalde resultaten niet bij de beoordeling betrokken.
Een kandidaat die drie keer (in sommige gevallen vier keer) het ExTH competentiegerichte
vaardigheidsexamen heeft afgelegd zonder te slagen verliest zijn examenrecht voor een periode van
2 jaar aansluitend op het laatste competentiegerichte vaardigheidsexamen. Na die periode van twee
jaar kan de kandidaat zich weer inschrijven voor een ExTH‐examen waarvoor hij gezakt was.
Kandidaten die hun examenrechten voor het competentiegerichte vaardigheidsexamen HTV
verbruikt hebben kunnen zich wel binnen de gestelde termijn van twee jaar aanmelden voor het
competentiegerichte vaardigheidsexamen MTV, en vice versa. Deze kandidaten krijgen voor dat
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examen weer de volledige rechten. Dus een definitief afgewezen HTV‐kandidaat kan zich nog wel
inschrijven voor een MTV‐examen. En een definitief afgewezen MTV‐kandidaat kan zich nog wel
inschrijven voor een HTV‐examen.
De door ExTH gehanteerde termijn van twee jaar is gelijk aan de termijn die de politieacademie
hanteert voor haar kandidaten.
Examens in 2010
In het afgelopen jaar zijn er door ExTH 762 competentiegerichte vaardigheidsexamens afgenomen,
452 voor MTV‐kandidaten en 310 voor HTV‐kandidaten.
In maart zal het jaarverslag met meer gedetailleerde cijfers gepubliceerd worden.
Invullen van de bon
Het invullen van een ‘bon’ blijft voor veel kandidaten een groot probleem. Voor dit onderdeel is een
groot deel van de kandidaten niet goed voorbereid. Samen met bejegening van het publiek zijn dit
toch kenmerkende beroepshandelingen van een Handhaver. Naast het foute of onvolledige invullen
van de bon komt het regelmatig voor dat kandidaten niet in staat zijn het feitenboekje adequaat te
gebruiken.
Op de website bij het kopje downloads zijn richtlijnen opgenomen die beschrijven waaraan een bon
(beschikking) moet voldoen.
Examenreglement
Het examenreglement van ExTH is aangepast en zal met ingang van 15 maart het bestaande
reglement vervangen. Het aangepaste reglement heeft minder gedetailleerde artikelen. De
nieuwsbrief van maart zal ingaan op het nieuwe reglement. Tot die tijd blijft het huidige reglement
van toepassing, aangevuld met de door de Examencommissie Toezicht en Handhaving genomen
besluiten die in de nieuwsbrief zijn gepubliceerd.
Levensreddend handelen
Het bewijs levensreddend handelen is voorwaardelijk om in aanmerking te komen voor het ExTH‐
diploma. De Examencommissie Toezicht en Handhaving heeft besloten dat alleen bewijzen die zijn
afgegeven met betrokkenheid van het Oranje Kruis te accepteren. Met het invoeren van de
maatregel is er duidelijkheid gekomen over de eisen die aan het bewijs levensreddend handelen
gesteld worden. De Examencommissie Toezicht en Handhaving wil zo veel mogelijk vasthouden aan
de gestelde voorwaarde. Onderwijsinstellingen kunnen indien gewenst wel een verzoek indienen bij
de Examencommissie Toezicht en Handhaving om bewijzen van levenreddend handelen die onder de
verantwoordelijkheid van een andere organisatie is uitgereikt als bewijs te mogen gebruiken.
Bezwaarprocedure
Kandidaten maken steeds meer gebruik van hun bezwaarrecht. De Examencommissie Toezicht en
Handhaving juicht dit alleen maar toe, mits de bezwaren goed onderbouwd zijn en door de
kandidaten zelf worden ingediend.
De termijn om een bezwaar in te dienen is twee weken nadat de uitslag bekend gemaakt is.
Aangezien ExTH de uitslagen aan de onderwijsinstellingen bekend maakt, verzoeken wij de
onderwijsinstellingen de kandidaten zo snel mogelijk over hun behaalde resultaat te informeren,
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opdat kandidaten in de gelegenheid zijn binnen de gestelde termijn hun bezwaar in te dienen. Om
kandidaten te ondersteunen bij het indienen van het bezwaar is er een bezwaarformulier
beschikbaar op de website van ExTH.
KMBO
Met ingang van 1 februari 2011 is de gehele examenorganisatie voor ExTH gedigitaliseerd. Alle
kandidaat‐gerichte informatie wordt centraal geregistreerd. Kandidaten worden aan
examenmomenten gekoppeld. Op een moment dat een examenmoment definitief is, kan met een
druk op de welbekende knop elke administratieve handeling in gang gezet worden om een goede
examenafname mogelijk te maken.

