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PHB Domein Onderwijs 2018
Exameneisen Onderdeel 3: Sanctionerend Optreden
Toelichting:
De kandidaat moet tijdens het examen aantonen de in blauw weergegeven juridische voorschriften
te kunnen toepassen en de beroeps- en gespreksvaardigheden te beheersen.
Per vaardigheid zijn de exameneisen benoemd waarop de kandidaat beoordeeld wordt.
De kandidaat behaalt het examenonderdeel op grond van de volgende cesuur:
- De 12 met een sterretje aangeduide beoordelingspunten moeten minimaal met een voldoende
zijn beoordeeld (dit zijn cruciale beoordelingspunten)
En
- 7 van de 13 overige beoordelingspunten moeten minimaal met een voldoende zijn beoordeeld.
Er wordt één eindcijfer toegekend.
De exameneisen zijn te lezen als: De kandidaat …..
De beheersingsniveaus zijn: K = Kennis; B = Begrip; T = Toepassing (Taxonomie Bloom)
Vaardigheid

De kandidaat bereidt een verhoorgesprek voor op basis van (een samenvatting van)
een dossier.

Resultaat

Heeft kennis van het strafbare feit, kent in de gegeven situatie het verloop van de eerste
melding tot aan het moment voorafgaand aan het verhoor (MAS) en heeft vragen tbv
verhoorgesprek opgesteld.

Exameneisen

Neemt informatie op en past deze gericht toe.
Herkent/signaleert onregelmatigheden uit het dossier.
Bereidt vragen voor die relevant zijn voor het verhoor van de desbetreffende
verdachte en kan deze in een logische volgorde opstellen.

Vaardigheid

De kandidaat verhoort een verdachte op correcte en op de verdachte afgestemde wijze
en verzamelt met gebruik van gesprekstechnieken zo veel mogelijk relevante
informatie met betrekking tot het strafbare feit.

Resultaat

Voert een verhoorgesprek waarbij wettelijke richtlijnen en procedures zijn toegepast en
stemt qua formulering en toonzetting het gesprek af op de verdachte.

Exameneisen

Geeft duidelijke uitleg over de redenen van het proces verbaal passend bij
niveau/achtergrond/situatie van de verdachte.
Legt op duidelijke wijze de reden en het doel van het verhoorgesprek uit.
Past procedures en wettelijke richtlijnen correct toe tijdens verhoor van de
verdachte. (cautie / recht op rechtsbijstand, waaronder verhoorbijstand **)
Kan desgevraagd op juiste wijze de gehanteerde begrippen uitleggen.
Spreekt verdachte op het juiste niveau aan passend bij
niveau/achtergrond/situatie/type.
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Stelt de relevante vragen met betrekking tot de overtreding en vraagt, indien
nodig, door. (***)
Stelt concrete vragen om informatie te achterhalen en/of te controleren.
Straalt door houding en voorkomen gezag uit.
Houdt de regie in het gesprek.
Gaat met respect om met mensen van verschillende geaardheid, culturele
achtergrond en ontwikkelingsproblemen.
Laat persoonlijke vooroordelen geen rol spelen bij het verhoren van de
verdachte.
Houdt zijn gevoelens onder controle.
Blijft effectief presteren onder druk.
Vraagt de verdachte de verklaring voor akkoord te tekenen.
Legt correct uit wat de vervolgstappen in het proces zijn.

Vaardigheid

De kandidaat completeert het proces verbaal.

Resultaat

Geeft het verhoorgesprek in juiste bewoordingen weer in het proces verbaal.

Exameneisen

Past regelgeving, procedures en wettelijke richtlijnen correct toe.
Verwerkt alle, uit het verhoor komende, relevante informatie in het proces
verbaal.
Noteert de verklaring juist en naar waarheid: neemt de verklaring van de
verdachte, in het bijzonder een bekentenis, in het proces verbaal zoveel
mogelijk op in de eigen woorden van de verdachte.
Geeft de verklaring zo volledig mogelijk weer in vraag- en antwoordvorm.
Voegt een (ondertekende) verklaring van de verdachte toe aan het proces
verbaal.
Levert een ondertekend en van het verhoor voorzien proces verbaal aan.
De verklaring is weergegeven in correct Nederlands en overzichtelijke lay-out
(max. 11 taalfouten).
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Toelichting bij (**):
Geeft tijdig de cautie, wijst tijdig op juiste rechten en kan deze (desgevraagd) toelichten, wijst op
consequenties van afzien van rechten, wijst verdachte erop dat hij te allen tijde kan terugkomen op
het besluit om af te zien van verhoor- en rechtsbijstand.

Toelichting bij (***):
Benoemt en bevraagt de probleemgebieden uit de casus en vraagt indien nodig door. De punten
vermeld in de toelichting bij het format pv (bijlage 7 MAS, punt 7 en 8) kunnen als basisstructuur
worden gebruikt; verdere verdieping en concretisering is noodzakelijk.
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