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PHB Milieu
Exameneisen Onderdeel 4: Proces Verbaal van bevindingen schrijven
(paragraaf 4.1. Veilig Publieke Taak)
Vaardigheid:
Kandidaat kan zelfstandig en volgens de richtlijnen een proces-verbaal van bevindingen schrijven
(in een gegeven en deels vooraf ingevuld sjabloon) op basis van waarnemingen (film).
Het examen kent drie fases:
a. Briefing: Hierin krijgt de kandidaat te horen vanuit welke boa hij de gebeurtenissen
moet waarnemen/welke boa hij/zij in het filmfragment is
b. Bekijken van filmfragment (2 keer achter elkaar met een korte tussentijd)
10 min
c. Completeren van het proces-verbaal van bevindingen op de computer
45 min
vanuit het gezichtsveld van de hem/haar toegewezen boa waarbij het
accent ligt op het volgens de exameneisen vermelden van de redenen
van wetenschap.
Filmfragment
De feiten die getoond worden hebben betrekking op een van onderstaande artikelen:
Art 266/267 Belediging
Art 180 Wederspannigheid
Art 179 Ambtsdwang
Art 182 Gekwalificeerd verzet
Beoordeling
Omdat de kandidaat werkt in een sjabloon met vooraf ingevulde velden/informatie
worden van het ingediende proces-verbaal enkel de criteria beoordeeld zoals opgenomen de
exameneisen.
De wijze van beoordeling hangt af van de nog vast te stellen cesuurmodel. Deze wordt vastgesteld
na de pilot.
Uitslag
De kandidaat ontvangt 2 weken na het examen de uitslag per mail.
1 juli
Publicatie cesuur en format.
Indien de uitkomsten van de pilot daar aanleiding toe geven kan de cesuur mogelijk nog worden
bijgesteld.
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Beoordelingsaspecten
Norm
1
Aanhef en dienstverrichting
1a
Naam verbalisant
Volledige voorna(a)men en achternaam zijn correct
vermeld
1b
Dag, datum en tijdstip
Dag (voluit) datum en tijdstip van overtreding correct
vermeld
1c
Omschrijving
Vermeld dat waarneming wel/niet plaatsvond tijdens
(werk)verrichting
werktijd
Dienstverrichting
Boa wel/niet in uniform gekleed en belast met
handhaving
1d
Locatie pleegplaats
<Straatnaam> ter hoogte van <nummer> in <plaats> in
gemeente <gemeente>
2
Redenen van Wetenschap
2a
1e waarneming
Strafbare feit (sf)
Alle relevante bestanddelen van sf zijn vermeld
e
2b
2 waarneming
Alle relevante waarnemingen m.b.t. sf zijn vermeld
7 w’s
2d
Objectief beschreven
Waarnemingen mbv redenen van wetenschap zijn
objectief beschreven, geen aannames, conclusies
worden pas na vermelding feitelijke waarnemingen
getrokken, algemene begrippen worden nader
beschreven (bijv groot/hard/angstig)
4
Afronding
4a
Correcte afronding
Ambtseed/ambtsbelofte, datum en plaats ondertekening
5
Lay-out en Nederlands
5a
Chronologie
PV is chronologisch en in logische volgorde van het
gebeuren opgesteld
5b
Nederlands taalgebruik Gelet wordt op
zinsopbouw/spelfouten/hoofdletters/alinea’s/juist
gebruik vakjargon: onjuist gebruik mag de leesbaarheid
niet in de weg staan
5c
Accuratesse
Feiten moeten accuraat zijn vermeld en niet tot andere
interpretatie leiden
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