Examen Boa Basis Praktijk, vanaf januari 2023
Boa Basis Praktijk
Exameneisen (blauw = cruciaal) Concreet waarneembaar gedrag
De kandidaat bereidt zich voor
0
Neemt informatie op en
- Gebruikt de informatie uit de briefing
past deze gericht toe.
De kandidaat houdt toezicht, signaleert en treedt sanctionerend op
1
Spreekt de verdachte met
- Zorgt voor aandacht en oogcontact
overtuiging aan.
- Zorgt voor gepaste afstand
- Stelt zich voor
- Legitimeert zich desgevraagd
2
Legt duidelijk uit waarom
- Meldt wat hij constateert
hij de verdachte
- Legt uit waarom het geconstateerde strafbaar is
aanspreekt en meldt dat
gesteld
verdachte een bekeuring
- Vertelt wat de sanctie is die het gevolg is van het
krijgt.
geconstateerde
3

Onderzoekt en benoemt
strafbaar feit juist en legt
uit waarom het strafbaar is
gesteld.

4

Spreekt verstaanbaar en
duidelijk en houdt contact
met de verdachte.

5

Straalt door houding,
gedrag en taalgebruik
gezag uit.

6

Reageert de-escalerend en
geeft ruimte voor de
reactie van de verdachte.

7

Reageert passend op de
reactie van de verdachte

8

Toont juist evenwicht
tussen empathie en
zakelijkheid

G

V

- Vraagt indien nodig naar vergunning/ toestemming
rechthebbende
- Meldt de verdachte van welk strafbaar feit hij wordt
verdacht
- Benoemt ten minste één reden waarom het gedrag
strafbaar is gesteld.
- Spreekt luid genoeg
- Articuleert duidelijk
- Spreekt begrijpelijk, vermijdt vakjargon
- Houdt oogcontact
- Staat rechtop en stevig
- Houdt leiding in het gesprek
- Blijft bij zijn opvatting en laat zich niet ompraten
- Spreekt en handelt op fatsoenlijke wijze
- Spreekt de waarheid
- Geeft de verdachte de mogelijkheid om zijn mening
of gevoel te uiten
- Toont aan te luisteren door aan te sluiten bij wat
verdachte zegt
- Laat de verdachte uitpraten en onderbreekt hem
niet onnodig/hinderlijk
- Stelt grenzen wanneer verdachte omgangsnormen
overschrijdt
- Blijft rustig
- Toont begrip voor de verdachte
- Reageert niet oordelend
- Gaat niet in verdediging of in discussie
- Laat zijn persoonlijke mening achterwege
- Toont empathie
- Gaat op gepast moment over tot zakelijkheid
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1

O

9

Vraagt naar ID-bewijs en
verifieert ID-gegevens

10

Sanctioneert op de juiste
manier (geeft cautie, wijst
op rechts- en
verhoorbijstand en
bijbehorende
mededelingen, geeft
correcte informatie op het
gepaste moment en in
logische
volgorde/gestructureerde
wijze)

11

Vraagt en noteert
verklaring correct
Benoemt
beroepsmogelijkheden

12

13

14

15

Bereikt resultaat, stopt het
strafbare feit (tijdens of
aan het eind van het
gesprek)
Rondt het gesprek af en
komt niet terug op eerdere
escalatie
Houdt de veiligheid in acht

- Vraagt naar en bekijkt ID-bewijs
- Stelt minimaal 2 verifiërende vragen en vraagt naar
adresgegevens
- Geeft cautie/u bent niet verplicht tot antwoorden
en geeft desgevraagd toelichting op waarom vraag:
omdat de verdachte niet mee hoeft te werken aan
zijn eigen veroordeling, *
- Vertelt de verdachte dat hij voorafgaand aan het
verhoor én tijdens het verhoor recht heeft te
worden bijgestaan (rechts-, verhoorbijstand) *
- Vraagt of hij hiervan gebruik wil maken
- Vertelt dat het afzien van bovengenoemde rechten
consequenties kan hebben *
- Vertelt dat de verdachte te allen tijde op zijn besluit
kan terugkomen *
*of woorden van gelijke strekking
- Vraagt: Wat is uw verklaring?
- Vertelt de verdachte dat bezwaar/beroep kan
worden ingediend en verwijst naar informatie in
brief
- Geeft aan op welke wijze de overtreding moet
worden beëindigd

-

Informeert of de verdachte nog
vragen/opmerkingen heeft
Groet de verdachte

-

Houdt omgeving in de gaten
Bevindt zich op gepaste afstand van de verdachte

De kandidaat handelt sanctie af
16 Levert correct proces- Alle relevante grijze velden zijn correct ingevuld
verbaal aan
- Verklaring is in woorden van verdachte genoteerd
- Alle bestanddelen en alle relevante waarnemingen
in relatie tot de bestanddelen zijn opgenomen
- De redenen van wetenschap zodanig genoteerd zijn
dat deze slechts voor een eenduidige interpretatie
vatbaar zijn
- Het proces-verbaal is naar waarheid opgemaakt.
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