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Vaardigheid:
a. Het analyseren van een aangeboden casus op grond van de Landelijke Handhavingsstrategie
(LHS) en het bepalen van een passende interventie
b. Het (mondeling) kunnen verantwoorden van de gekozen interventie en het kunnen reageren
op (tijdens het interview) aangegeven wijzigingen in omstandigheden met betrekking tot de
casus.
Het examen kent twee fases:
a. Schriftelijk: de kandidaat leest een casus, besluit tot een interventie en licht deze
40 min
keuze bondig toe aan de hand van een aantal vragen (sjabloon)
b. Mondeling: de kandidaat gaat over de gemaakte keuze in gesprek met een interviewer 20 min
Iedere kandidaat krijgt in het interview, afhankelijk van de casus en de gekozen
interventie, 5 hoofdvragen voorgelegd die hij moet beantwoorden.
Beoordeling
Het examen wordt afgenomen in aanwezigheid van één beoordelaar zijnde niet de interviewer.
Het gesprek wordt opgenomen en de aantekeningen van de kandidaat worden ingenomen.
De vragen in het interview hebben betrekking op de geëxamineerde vaardigheid maar dekken niet
per definitie alle daaronder genoemde exameneisen.
Beide onderdelen moeten minimaal met een voldoende zijn afgesloten. Er wordt één eindcijfer
toegekend.
Uitslag
De kandidaat ontvangt 3 werkdagen na het examen tussen 15.00 en 16.00 uur de uitslag per mail.
1 juli
Publicatie cesuur.
Indien de uitkomsten van de pilot daar aanleiding toe geven kan de cesuur en de voorbereidingstijd
mogelijk nog worden bijgesteld.
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De exameneisen zijn te lezen als: De kandidaat …
Vaardigheid
Resultaat

Het analyseren van een aangeboden casus op grond van de LHS, het bepalen van
een passende interventie en het kunnen onderbouwen van de gemaakte keuze.
Een passende interventie voor de overtreding in de aangeboden casus op basis van
de eigen analyse en de richtlijnen uit de LHS met in achtneming juridische
bevoegdheden en kaders

Exameneisen

Kent de LHS en volgt deze gestructureerd
Analyseert bevindingen vanuit de casus, positioneert deze in een interventiematrix
en tijdlijn en typeert normadressaat.
Benoemt gekozen interventie obv de interventie-matrix en op basis van de
daaronder liggende gemaakte keuzes.
Gebruikt de informatie die hij tot zijn beschikking heeft in het juiste juridische
kader (AVG/WPG)
Benoemt de rol van de betrokken ketenpartners in (het traject naar) de gekozen
interventie
Kan gemotiveerd aangeven of overleg van het bestuur met politie en OM, dan wel
van politie en OM met het bestuur, over de toepassing van het bestuurs- of
strafrecht geïndiceerd is

Vaardigheid

Het mondeling kunnen verantwoorden van de gekozen interventie en de
gemaakte keuzes en het kunnen reageren op (tijdens het interview)
aangegeven wijzigingen in omstandigheden met betrekking tot de casus

Resultaat

Reflectie op c.q. verdere onderbouwing van de geformuleerde interventie
en waar nodig aanpassing op basis van gewijzigde omstandigheden
Heeft inzicht in eigen handelen (weet waarom hij wat en wanneer doet) met
betrekking tot gebruik van de LHS en het juridische kader

Exameneisen

Kan uitleggen dat de invulling van het LHS leidt tot een (mogelijke) strategie
Benoemt (indien relevant) welke aspecten invloed hebben gehad op de gemaakte
keuze.
Kan aangeven of hij/zij er verzwarende of verzachtende aspecten bij de
positionering van de interventiematrix heeft betrokken en kan aangeven wat de
gevolgen waren van de betrekking van deze aspecten.
Kan met gebruikmaking van de interventiematrix de gekozen interventie
heroverwegen/ aanpassen op grond van nieuw verkregen informatie
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Kan vanuit de taakstelling van de ketenpartners hun rol toelichten in de gekozen
interventie
Geeft duidelijk en kernachtige antwoorden
Verdedigt het belang van handhaving zakelijk, tactvol
Kan afwegingen op een methodische manier, aan de hand van de LHS,
onderbouwen
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