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Algemeen
Nieuwe website
De website van ExTH is vernieuwd! De website is vanaf 10 april in de lucht en biedt u een verbeterde
navigatie, een vernieuwde uitstraling en bevat actuele informatie over de ExTH-examens voor
kandidaten en opleiders.
Procedure aanmelding
We willen u nogmaals wijzen op een drietal zaken m.b.t. onze aanmeldprocedure om teleurstellingen
en misverstanden te voorkomen.
a. Een kandidaat of opleider, die een groep kandidaten wil aanmelden voor een examen, neemt
contact op met ExTH (033-4504678 of info@exth.nl). In overleg wordt een datum bepaald en het
aantal plaatsen gereserveerd. Op dat moment kunt u uw eventuele voorkeuren aangeven
(ochtend/middag en examenlocatie). Daar waar mogelijk houden wij rekening met uw voorkeur.
Wij vragen u begrip voor het feit dat wij voorkeuren niet altijd kunnen respecteren: wij moeten
nl. ook rekening houden met overige aanvragen en de aanwezigheid van examenleiders,
beoordelaars en rollenspelers op een bepaalde dag.
b. Bij het annuleren of wijzigen van een gereserveerde plek binnen één maand voor de
examendatum brengen wij de kosten van het examen in rekening. Dit betekent dat u tot één
maand voor de examendatum van een kandidaat kosteloos wijzigingen kunt doorgeven, daarna
zijn wij genoodzaakt de volledige examenkosten in rekening te brengen.
c. Zodra de examenplanning is gemaakt en de examenoproepen zijn verstuurd, kunnen wij het
tijdstip per kandidaat niet meer wijzigen.
Vul als opleider de emailadressen van de kandidaten zorgvuldig in, zodat de kandidaten tijdig hun
oproep ontvangen. Het komt nu nog te vaak voor dat een kandidaat een oproep niet/te laat ontvangt
door een verkeerd doorgegeven emailadres. ExTH stelt zich hiervoor niet aansprakelijk.
Deskundigheidsbevordering beoordelaars
Op dinsdag 9 april organiseerde ECABO voor (praktijk)assessoren uit diverse sectoren een
bijeenkomst ter bevordering van de deskundigheid. Ook vanuit ExTH waren beoordelaars aanwezig.
Ex-FIFA voetbalscheidsrechter Mario van der Ende hield een boeiende en amusante lezing over de
kunst van het beoordelen in ‘a split of a second’. Net als een speler (c.q. examenkandidaat) moet ook
de scheidsrechter (c.q. beoordelaar) een topprestatie willen leveren en gaan voor een 10. Dit
betekent dat hij altijd kritisch naar zichzelf moet blijven kijken: wat deed ik goed en wat heb ik nodig
om het de volgende keer nog beter te doen?
Na de lezing van Mario verzorgde CITO een workshop over de betrouwbaarheid in beoordelen en
deelden 2 medewerkers van de afdeling examinering van ECABO hun visie op de toekomst van
praktijkexaminering. De onderwerpen van de middag maakten de tongen goed los en beoordelaars
van de aanwezige disciplines vonden elkaar in hun ervaringen bij het beoordelen van
praktijkexamens: een moeilijke en boeiende taak die blijvend aandacht en afstemming behoeft.
Zomer 2013
In de zomer worden er in de periode van 29 juli tot en met 9 augustus 2013 geen praktijkexamens
afgenomen. De examenstraat van ExTH in Amersfoort is in die periode gesloten.
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Medewerker/Handhaver Toezicht en Veiligheid
Informatiebijeenkomst 24 januari 2013
Op donderdag 24 januari j.l. is er een informatiebijeenkomst geweest voor alle ROC’s waarin is
toegelicht welke impact de boa-ontwikkelingen hebben op de HTV-examinering. Op de website van
ExTH is het verslag te vinden van deze bijeenkomst met nadere informatie over de consequenties van
de gewijzigde eisen van de basisbekwaamheid boa en de Permanente Her- en Bijscholing.
Theorietoetsen Wettelijke Kaders
De toetsmatrijzen voor HTV Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 en 2 zijn beschikbaar. U kunt
deze downloaden vanaf onze website. De documenten vindt u bij de exameninformatie:
http://www.exth.nl/examens/htv/.
In deze toetsen worden er naast multiple choice (mc) vragen met 3 antwoorden (alternatieven) ook
andere vraagtypen aangeboden. De verdeling van die vragen ziet er als volgt uit:
Wettelijke kaders 1
Soort
MC met 3 alternatieven
MC met 2 alternatieven
(ja/nee-vragen)
Meer dan 3 alternatieven

Aantal
30
7
3
40

Wettelijke kaders 2
Soort
MC met 3 alternatieven
MC met 2 alternatieven
(ja/nee-vragen)
Meer dan 3 alternatieven

Aantal
26
18
16
60

De cesuur is bepaald op 55% + een correctie voor de gokkans. Voor WKPV 1 betekent dit dat een
kandidaat geslaagd is bij 29 (of meer) goede antwoorden, bij WKPV 2 ligt de cesuur op 42 (of meer)
goede antwoorden.
Examen HTV-Politie
Half april hebben de eerste kandidaten die deelnemen aan het VESPORO-project (HTV Politie) het
examen HTV-Politie afgelegd. Het examen bestaat uit twee delen. Het examenonderdeel Wettelijke
Kaders Publieke Veiligheid I en het examenonderdeel Wetskennis Politie. Dit laatste
examenonderdeel bestaat uit 20 vragen, multiple choice met 4 alternatieven. De cesuur voor het
examen HTV-politie is bepaald op 55% + een correctie voor de gokkans. Dit betekent dat een
kandidaat geslaagd is bij 29 (WKPV 1) + 14 (Wetskennis politie) = 43 goede antwoorden.
Het examenonderdeel Wetskennis Politie (rijdend verkeer) is onlosmakelijk verbonden met het
examen Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1.
 Bij een voldoende resultaat voor Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 en een voldoende voor
Wetskennis politie is de kandidaat geslaagd voor het gehele examen.
 Bij een voldoende resultaat voor Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 en een onvoldoende
voor Wetskennis politie heeft de kandidaat nog wel zicht op een HTV-diploma, maar geen recht
op een jaar vrijstelling bij de PA.
 Bij een onvoldoende resultaat voor Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 is de kandidaat voor
het totaal gezakt.
 Het politie-onderdeel is niet afzonderlijk te behalen of afzonderlijk te herkansen.
Inmiddels is een gedetailleerder versie van de toetsmatrijs beschikbaar. Zie hiervoor de website van
ExTH.
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Erkende examenlocatie
De volgende locatie heeft een erkenning als Praktijkexamenstraat Medewerker en Handhaver
Toezicht en Veiligheid en Permanente Her- en Bijscholing:
 VITALIS College, Breda
Bijdrage aan inORDE dag
11 april vond de zevende inORDE dag plaats georganiseerd door Edu’Actief en ECABO. Ook dit jaar
was er weer een gevarieerd programma voor alle sectoren in de sector Orde en Veiligheid. ExTH
ontbrak dus niet. Liesbeth Bos (ECABO) en Ery van Bladel (ExTH) verzorgde een workshop in de case
carrousel met als onderwerp “Boa worden en Boa blijven”. Zij bespraken met docenten Publieke
Veiligheid de wijzigingen in het Boa dossier en Boa examens voor hun HTV leerlingen. De
examineringstrajecten van de startende BOA, HTV-er en gediplomeerde BOA (Permanente her- en
bijscholing, PHB) werden naast elkaar gezet en er werd inzicht gegeven in de manier van examineren.
Zo werd bijvoorbeeld uitgelegd hoe het onderdeel Gespreks- en Benaderingstechniek zich verhoudt
tot het onderdeel Sanctioneren van het HTV- en het PHB-examen. Daarnaast werd toegelicht hoe
examens tot stand komen.

Basisbekwaamheid Boa
Examenprogramma basisbekwaamheid boa (miv 1 oktober 2012)
Het examen dat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie Basisbekwaamheid BOA
wordt afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen:
Naam examenonderdeel

Cesuur

Toetsvorm(en)
multiple choice

Aantal
items
50

Tijdsduur (in
minuten)
90

Rechtskennis

68%

Gespreks- en benaderingstechnieken

100%1

vaardigheid

2

20

100%2

open werk

1

20

Indien een kandidaat voor het examen of een examenonderdeel een onvoldoende behaalt, wordt hij
in de gelegenheid gesteld herexamen af te leggen. Het aantal herexamens is niet gelimiteerd. Het
hele examenprogramma, de exameneisen en het examenmodel Gespreks- en benaderingstechnieken
vindt u op de website van ExTH onder het kopje Basisbekwaamheid BOA.
Vereisten combibon
Vanaf 1 januari 2013 is een vernieuwde versie van de combibon in werking getreden. Vanaf die
datum examineert ExTH ook met behulp van deze combibon. Ook op deze nieuwe combibon is door
het CJIB aangegeven welke velden er verplicht moeten worden ingevuld. Deze velden zijn op de
combibon grijs gearceerd. Het CJIB heeft deze eisen gesteld om een combibon goed in te kunnen
voeren. De examencommissie stelt echter nog aanvullende eisen: ook de velden ‘cautie’, ‘verklaring’
en ‘bijlage opmerkingen verbalisant’ zijn verplichte velden in het examen. Dit vanuit het perspectief
dat de kandidaat een bon moet kunnen schrijven die én inbaar is én een rechterlijke toets kan
doorstaan. Van de examenkandidaat wordt verwacht dat hij/zij in staat is om de combibon volledig
en foutloos in te vullen. Het niet invullen of verkeerd invullen van de velden heeft tot gevolg dat dit
examenonderdeel met een onvoldoende zal worden beoordeeld.

1
2

Op de kritieke velden
Op de kritieke velden van de combibon
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Eerste ervaringen Gespreks- & Benaderingstechnieken
De afgelopen 4 maanden zijn ca. 250 kandidaten door ExTH geëxamineerd voor het onderdeel
Gespreks- & Benaderingstechnieken. Hiervan is iets meer dan de helft direct de eerste keer geslaagd.
De examens zijn afgenomen in Amersfoort, Sevenum en Den Haag.
Op basis van de evaluatieformulieren die de kandidaten na afloop invullen blijkt dat 90% tevreden is
over de uitnodiging, de ontvangst, de briefing, de praktijkopdrachten en de rollenspelers. 30% vult
dit zelf aan met teksten als “ben zeer tevreden, werd gerustgesteld, duidelijk, realistisch, goede
benadering en uitleg, ging met goed gevoel weg. Ook 30% gaf aan dat het examen anders verliep dan
zij hadden verwacht. Daarover kregen we o.a. terug “Wij hebben alleen over S feiten geleerd maar ik
kreeg een K feit, Het ging anders dan tijdens de lessen, Ik dacht dat de briefing schriftelijk zou zijn”.
De beoordelaars, allen afkomstig uit een toezichthoudende organisatie en leidinggevende aan een
team van Boa’s, geven aan dat de examensituaties ook door hen als realistisch worden ervaren en
zien dit vaardigheidsonderdeel als een waardevolle aanpassing op het examen Boa
Basisbekwaamheid.
Erkende examenlocaties
De volgende locaties hebben een erkenning als Praktijkexamenstraat BOA Basisbekwaamheid
Gespreks- en benaderingstechnieken:
 POC eenheid Oost Brabant, Den Bosch
 Opleidingsinstituut DJI, Den Haag
 Opleidingsinstituut DJI, Nieuwegein
 IBT locatie Politie Eenheid Limburg, Sevenum
 IBT locatie Politie Eenheid Haaglanden afd. opleiden, Den Haag
Voorlichting aan opleiders
Vrijdagmiddag 12 april kwamen een groot aantal opleiders naar Amersfoort om een inkijkje te krijgen
in het examen Gespreks- en Benaderingstechnieken, met als doel hun kandidaten nog beter voor te
kunnen bereiden op dit onderdeel van het examen Boa Basisbekwaamheid.
Naast achtergrondinformatie kregen de opleiders een voorbeeld vaardigheidsexamen te zien.
Op basis van de getoonde situatie gaf een beoordelaar toelichting op de wijze waarop hij het examen
inleidt, de kandidaat brieft, zijn waarnemingen noteert, de combibon nakijkt en hoe hij tenslotte zijn
bevindingen koppelt aan de prestatie-indicatoren om te komen tot een gefundeerd oordeel.
Reeds opgedane ervaringen met examenkandidaten, opmerkelijke zaken en veel gemaakte fouten
werden met de opleiders gedeeld en vragen van opleiders werden beantwoord. Een verslag van deze
bijeenkomst met informatie over het examen en aandachtspunten is gepubliceerd op de website.
Examenafname examenonderdeel Rechtskennis in Amersfoort
De theorietoets voor Basisbekwaamheid Boa, Rechtskennis, wordt afgenomen door Cito onder
auspiciën van ExTH. Verspreid over het land zijn, voor de afname hiervan, verschillende Test Centres
ingericht. Onlangs is er tevens een Test Centre ingericht op de ExTH-examenlocatie in Amersfoort.
Kandidaten kunnen zich aanmelden via de website van ExTH en Cito.
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Permanente Her- en Bijscholing Domein 1 (Openbare ruimte)
Theorietoetsen Wettelijke Kaders
De toetsmatrijzen voor de PHB-onderdelen Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 en 2 zijn
beschikbaar. U kunt deze downloaden vanaf onze website. De documenten vindt u bij de
exameninformatie: http://www.exth.nl/examens/phb-domein-i/.
In deze toetsen worden er naast multiple choice (mc) vragen met 3 antwoorden (alternatieven) ook
andere vraagtypen aangeboden. De verdeling van de vragen ziet er als volgt uit:
Wettelijke kaders 1
Soort
MC met 3 alternatieven
MC met 2 alternatieven
(ja/nee-vragen)
Meer dan 3 alternatieven

Aantal
30
7
3
40

Wettelijke kaders 2
Soort
MC met 3 alternatieven
MC met 2 alternatieven
(ja/nee-vragen)
Meer dan 3 alternatieven

Aantal
26
18
16
60

De cesuur is bepaald op 55% + een correctie voor de gokkans. Voor WKPV 1 betekent dit dat een
kandidaat geslaagd is bij 29 (of meer) goede antwoorden, bij WKPV 2 ligt de cesuur op 42 (of meer)
goede antwoorden.
Start PHB-cyclus
Wellicht ten overvloede willen wij u er op wijzen dat de aanvullende bekwaamheidseisen in het
kader van de Permanente Her- en Bijscholing per 1 oktober 2012 verplicht zijn gesteld. Dit betekent
dat een boa waarvan de akte is behaald c.q. verlengd na 1 oktober 2012 direct moet starten met de
PHB-cyclus. Hij/zij moet één jaar na het ingaan van de akte het eerste onderdeel van de PHB hebben
behaald. Ter illustratie: een boa met een akte van 15 januari 2013 moet voor 15 januari 2014 het
eerste examenonderdeel van de PHB-cyclus hebben behaald.
Verplichte volgorde PHB-onderdelen?
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 1
 Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 2
Dag van de BOA
Reed Business Events organiseert op 27 mei de ‘Dag van de BOA’, een praktijkdag met actuele
informatie, specialistische vakinhoud, praktijkvoorbeelden en netwerkmomenten met collega's. Op
deze dag zal ExTH twee workshops verzorgen. De ene workshop gaat in op de Permanente her- en
bijscholing: inhoud van de nieuwe eisen voor de domeinen Openbare Ruimte en Onderwijs, inzicht in
consequenties voor u of u boa’s (o.a. wanneer starten, waarmee beginnen?), en de ontwikkelingen in
de overige domeinen. In de andere workshop wordt het nieuwe examenonderdeel Gespreks- en
Benaderingstechnieken toegelicht: de inhoud van de nieuwe eisen per 1 april 2013. U hoort wat u te
wachten staat en waar u op wordt beoordeeld.
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Permanente Her- en Bijscholing Domein 3 (Onderwijs)
Brief aan gemeenten
Een buitengewoon opsporingsambtenaar (boa) in domein III moet om de boa-akte te behouden er
zorg voor dragen dat hij/zij deelneemt aan de Permanente Her- en Bijscholing (PHB). Onlangs is er
over dit onderwerp tevens een informerend schrijven vanuit Ingrado verstuurd naar de gemeenten
en de regionale bureaus leerplicht. Meer informatie hierover is te vinden op de website.
Veelgestelde vragen
Kan ik niet gewoon het examen Boa Basisbekwaamheid doen en dat na vijf jaar herhalen, zoals dat
nu gaat?
Nee, de BOA bevoegdheid verloopt na 5 jaar óf wanneer in een periode van twee jaar niet minimaal
één module PHB wordt afgerond. Bovendien mist u een kans. De PHB is juist bedoeld om de
bevoegdheid actueel en relevant te houden en de bevoegdheid meer te laten zijn dan een verplichte
oefening elke vijf jaar. De PHB biedt ook ruimte voor veel meer specifiek op het domein onderwijs
gerichte kennis en vaardigheden.
Kost het nieuwe stelsel niet veel meer tijd?
Dat hangt af van uw individuele keuzes, zoals u ze nu al maakt. Sommige BOA’s gaan eens in de vijf
jaar ‘op herhaling’ en volgen daarvoor een 10-daagse cursus. In het nieuwe stelsel bent u een paar
dagen per jaar kwijt. Daarnaast komt er veel meer aan de orde, met name op onderwijs en leerplicht
gerichte stof.
Wat zijn de kosten?
Hier gelden individuele afwegingen. Ook moet nog duidelijk worden wat de marktontwikkeling in
aanbod en kosten zal zijn. Collectief inkopen, bijvoorbeeld voor een RBL of binnen een
samenwerkingsverband, kan voordeliger zijn dan individuele inkoop.
Als ik zak voor een toets uit het programma PHB, wordt mijn bevoegdheid als BOA dan ingetrokken?
Nee, voor iedere module zijn meerdere examendata vastgesteld. Een examen kan dus altijd worden
herkanst. (Vereiste is wel dat er binnen 5 jaar 4 modules zijn behaald en dat er in de eerste 2 jaar van
de PHB 1 module is behaald). De examendata zijn te vinden op www.exth.nl.
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