De examencommissies van Openbare Ruimte en BOA Basisbekwaamheid zijn akkoord met een
versoepeling van de beoordeling van de examenonderdelen Sanctionerend Optreden,
Dienstverlening en Calamiteiten en Gespreks- en Benaderingstechniek per 1 januari 2019.
De reden voor deze aanpassing is divers:
-

De beoordelingspunten van de examens zijn in de loop van de tijd toegenomen.
In de praktijk gebruiken BOA’s de handheld en worden bepaalde velden automatisch
ingevuld.
Kandidaten kunnen een goed examen afleggen en op één “klein” foutje zakken. Dit kan
onrechtvaardig voelen.

De wijziging in de beoordeling doet volgens de examencommissies recht aan de kwaliteit van het
examen, komt de kandidaat tegemoet in het gevoel van rechtvaardigheid en waarborgt de
eenduidigheid in het beoordelen. Naar ons inziens doet de volgende uitwerking recht aan deze drie
uitgangspunten:
Sanctionerend Optreden en Gespreks- en benaderingstechniek
1. Een kandidaat moet in het optreden voldoen aan alle cruciale punten. In zijn optreden mag de
kandidaat dus geen fouten maken in de punten die als cruciaal zijn aangemerkt. De beoordeling
van het optreden blijft ongewijzigd.
2. Een kandidaat mag op de combibon in het formeel administratieve gedeelte één fout maken die
cruciaal is.
Concreet betekent dit dat de kandidaat een fout mag maken in een relevant grijs veld.
Echter, een viertal cruciale punten zijn hiervan uitgezonderd. Dit betekent dat de kandidaat
alle vier de onderstaande cruciale punten goed moet doen om te slagen voor het examen (ter
illustratie zijn de uitgezonderde punten geel gearceerd op de combibon):
•
•
•

Het vermelden van de juiste feitcode.
Het aanvinken van de box ‘Dat hij niet tot antwoorden verplicht is’ op de voorzijde.
Het aanvinken van de box ‘Van het recht op rechtsbijstand’ op de voorzijde bij nietMulder casussen en het niet aanvinken van de box ‘Van het recht op rechtsbijstand’
bij Mulder casussen.
• Het aanvinken van de box ‘Verdachte heeft afstand gedaan van het recht op
verhoorbijstand, is op de hoogte van de gevolgen daarvan en weet dat hij/zij deze
beslissing te allen tijde kan herroepen’ op de voorzijde.
3. De twee cruciale punten ‘Het ondertekenen van de combibon door de 2e verbalisant als deze
een ambtshandeling heeft verricht’ en de ‘doorhaling voorzien van ggk en paraaf mits de
doorhaling leidt tot een betekenisverandering’ vallen ook onder het formeel administratieve
gedeelte waarin de kandidaat één fout mag maken.
4. Een kandidaat moet alle bestanddelen en relevante waarnemingen in de redenen van
wetenschap opnemen op de achterzijde van de combibon. In de redenen van wetenschap mag
de kandidaat dus geen fouten maken die als cruciaal zijn aangemerkt. De beoordeling van de
redenen van wetenschap blijft ongewijzigd.

Hieronder is de combi-bon weergegeven met de gele velden als cruciaal:

Dienstverlening en Calamiteiten Openbare Ruimte HTV en PHB
Voor dit examenonderdeel wordt op basis van de drie uitgangspunten; (de beoordeling moet recht
doen aan de kwaliteit van het examen, de kandidaat tegemoet komen in het gevoel van
rechtvaardigheid en eenduidigheid in het beoordelen waarborgen) het beoordelingsmodel
aangepast. De kandidaat mag óf in het optreden óf in de rapportage één cruciale punt missen om
alsnog het onderdeel te behalen.

De beschrijving van de beoordeling wordt dan als volgt:
Onvoldoende: kandidaat voldoet niet aan de norm en heeft in het optreden tijdens de casus en/of
in de rapportage meer dan één cruciaal onderdeel als onvoldoende gescoord.
Voldoende:

kandidaat voldoet aan de norm en heeft maximaal één cruciaal punt niet getoond in
de casus óf in de rapportage.

Goed:

Kandidaat voldoet aan de norm, alle cruciale punten zijn minimaal voldoende
getoond en er zijn ook (een aantal) pluspunten getoond.

