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            P2-K1-W2:  Treedt sanctionerend op  Goed Vold Onvold 

 
1 

Past geldende sanctiestrategie toe Handelt conform briefing 
Overlegt met zijn collega hoe op te treden  (doel-aanpak-analyse)  
Let op eigen veiligheid  

   

 
2a 

Sanctioneert volgens de juiste 
procedures, wet- en regelgeving  
 
 
 
 
 
        
 

Heeft alle hulpmiddelen bij zich  
Houdt zich nauwgezet aan instructies en procedures en gebruikt informatie uit de 
briefing 
Houdt staande of houdt aan, verifieert ID gegevens, benoemt strafbaar feit correct, 
wijst verdachte/betrokkene tijdig op juiste rechten en mogelijke consequenties als 
deze hiervan afziet, geeft tijdig cautie, legt gehanteerde begrippen correct uit indien 
gevraagd, neemt verklaring op correcte wijze op, informeert over 
verzet/bezwaarprocedure en reikt geeltje uit. 
Handelt in lijn met de geldende ethische maatstaven, waarden en normen en doet 
daaraan geen concessies 
Stopt de overtreding  

   

2b Spreekt burger op correcte wijze  
aan met de juiste beroepshouding.  

  

Straalt door houding, gedrag en taalgebruik gezag uit 
Presenteert zich zodanig dat hij duidelijk aanwezig is  
Legt zijn te nemen actie duidelijk uit met concrete feiten hierbij stemt hij zijn 
taalgebruik af op zijn gesprekspartner  
Is communicatief vaardig, respectvol, discreet, standvastig en de-escalerend 
Toont belangstelling voor opvattingen en standpunten van anderen en betrokkenheid 
bij problemen en vragen van anderen 
Toont juist evenwicht tussen empathie en zakelijkheid 
Blijft effectief functioneren bij eventuele weerstand en laat zich niet meeslepen door 
gevoelens van boosheid of onmacht 
Portoverkeer is effectief en efficient met gebruikmaking van etherdiscipline 

   

3 Legt bevindingen vast in een rapport 
of proces-verbaal. 

Vult alle relevante grijze velden volledig en correct in  
Verwerkt de resultaten van het horen van de verdachte van het plegen van het 
strafbare feit zoveel mogelijk in woorden van verdachte/betrokkene 
Noteert, indien van toepassing, dat verdachte/betrokkene is gewezen op zijn rechten,  
of hij hiervan ja dan nee heeft afgezien, dat verdachte/betrokkene is geinformeerd 
over mogelijke consequenties van afzien dan de rechten. 
Noteert naar waarheid alle relevante waarnemingen en alle bestanddelen m.b.t. 
strafbare feit begrijpelijk en in logische volgorde in redenen van wetenschap 
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             P2-K1-W3:  Handelt opgelegde sancties administratief af  
 

Goed  Vold Onvold 

4 Heeft de opgelegde sanctie 
administratief op de voorgeschreven 
wijze afgehandeld  

Handelt de opgelegde sanctie af 
Gaat discreet om met informatie, is ethisch en integer  

 

   

 

 

Weging van beoordeling P2 

Goed: Minimaal 2 onderdelen zijn afgesloten met een Goed en de overige(n) met minimaal een Voldoende 

Voldoende: Eén onderdeel is afgesloten met een Goed de overigen met een Voldoende  

Onvoldoende: Minimaal 1 onderdeel is afgesloten met een Onvoldoende 
 

 
Eindbeoordeling examenonderdeel Sanctionerend optreden  

 
Goed  

 
Voldoende 

 
Onvoldoende 

Toelichting beoordeling (Indien het totaal onvoldoende is uitgevoerd, omschrijft de beoordelaar waarom onvoldoende is gescoord).  
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Handtekening beoordelaar 1: Handtekening beoordelaar 2:  Handtekening examenleider: 

 


