Examenprogramma PHB Openbare Ruimte

1.
Geldigheid
Dit examenprogramma is geldig vanaf 1 april 2018 tot 1 april 2023.
2.
Exameneisen
Het examen en de onderliggende exameneisen voor de Permanente Her- en Bijscholing Domein I
Openbare Ruimte zijn gebaseerd op de exameneisen van het examen Boa Basisbekwaamheid, de
domeinlijst Openbare Ruimte en de Beleidsregels Buitengewoon Opsporingsambtenaar.
De exameneisen zijn opgenomen in een apart document, maar maken onverkort deel uit van dit
examenprogramma.
3a.
Examenonderdelen
Het PHB-programma dat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie ExTH wordt
afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen:
Naam examenonderdeel

Cesuur

Toetsvorm(en)

Aantal
items

Tijdsduur
(in
minuten)

1

Wettelijke kaders Openbare Ruimte
Generiek

35
vragen
goed

multiple choice

50

60

2

Wettelijke kaders Openbare Ruimte
Specifiek

35
vragen
goed

multiple choice

50

80

3

Sanctionerend optreden

100% 1

vaardigheid

2

30

100% 2

open werk

1

10

100% 3

vaardigheid

2

30

100% 4

Open werk

1

20

67%
Variabel

CBT/gv
MBT

35
n.v.t.

40
60

Dienstverlening & calamiteiten
4*
Cameratoezicht

1

Op de kritieke beoordelingspunten.
Op de kritieke beoordelingspunten.
3
Op de kritieke beoordelingspunten .
4
Op de kritieke beoordelingspunten.
2
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Drank en Horecawet

70%

Multiple choice

68%
Open werk
* Kandidaat dient één van de drie onderdelen te behalen
CBT/gv = ComputerBased Testing met gesloten vragen (zie ook de link
MBT = Multimedia Based Testing

50

80

n.v.t.

180

3b.
Toelichting
Onderdeel 3: Vaardigheidsexamen Sanctionerend optreden
De volgende werkprocessen worden beoordeeld:
1.1 Bereidt een surveillance voor.
1.2 Surveilleert, houdt toezicht en signaleert (on)regelmatigheden.
2.1 Treedt corrigerend op.
2.4 Treedt sanctionerend op.
2.5 Handelt opgelegde sancties administratief af.
PM
Het ‘open werk’ bestaat uit het verder opstellen van de combibon.
Onderdeel 4: Vaardigheidsexamen Dienstverlening & Calamiteiten
De volgende werkprocessen worden beoordeeld:
2.2 Verleent hulp.
3.1 Informeert en verwijst mensen
3.2 Voert (ondersteunende) administratieve werkzaamheden uit.
3.3 Geeft voorlichting.
3.4 Creëert en gebruikt netwerk.
PM
Het ‘open werk’ bestaat uit het opstellen van een rapportage (‘de 7 W’s’).
4.
Vooropleidingseisen
Er zijn geen vooropleidingseisen geformuleerd.
5.
Extranei
Er is geen extraneusregeling geformuleerd.
6.
Aanmelding
De aanmelding voor het examen dient plaats te vinden via MijnExTH.
De kandidaat kan de onderdelen in zelfgekozen volgorde afleggen.
7.
Examenlocatie
De examens worden afgenomen op een door de exameninstelling ExTH aangewezen locatie.
8.
Toegestane hulpmiddelen
Indien noodzakelijk worden deze verstrekt door de exameninstelling ExTH.
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9.
Beoordeling
De beoordeling van de examenonderdelen Sanctionerend Optreden en Dienstverlening &
Calamiteiten wordt uitgedrukt in een driepuntschaal, te weten: onvoldoende – voldoende – goed. De
beoordeling van het onderdeel open werk DHW wordt uitgedrukt in een voldoende of onvoldoende.
De beoordeling van de examenonderdelen Wettelijke kaders Generiek en Specifiek en Wettelijke
Kaders DHW wordt uitgedrukt in hele cijfers uit de reeks 1 – 10, waarbij de cijfers de volgende
betekenis hebben:
10 uitmuntend
9 zeer goed
8 goed
7 ruim voldoende
6 voldoende
5 bijna voldoende
4 onvoldoende
3 zeer onvoldoende
2 slecht
1 zeer slecht
10.
Periode waarbinnen de uitslag bekend wordt gemaakt
Zie de Algemene Voorwaarden.
11.
Wijze waarop de uitslag wordt meegedeeld
Zie de Algemene Voorwaarden.
12.
De geldigheidsduur van behaalde resultaten
Behaalde resultaten van de onder 3a. genoemde examenonderdelen in het kader van de PHB
behouden hun geldigheid gedurende 5 jaar.
Het behaalde ExTH diploma, verstrekt in het kader van de MBO opleiding Handhaver Toezicht en
Veiligheid kent een geldigheid van 6 jaar ten behoeve van het verkrijgen van vrijstelling op
onderdelen voor de eerste PHB periode.
13.
Herexamen
Indien een kandidaat een examen niet behaald, wordt hij in de gelegenheid gesteld herexamen af te
leggen. Het resultaat dat wordt behaald voor een herexamen, treedt in de plaats van het
oorspronkelijke resultaat. Het aantal herexamens is niet gelimiteerd.
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