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Kwalificatiedossier: Toezicht en Veiligheid Geldigheid: MBO HTV: vanaf 1 jan 2017 
PHB Domein 1: vanaf 1 jan. 2017 

Kwalificaties: 25409: Handhaver toezicht en veiligheid Niveau: 3 

Kennisonderdeel: Wettelijke kaders Publieke Veiligheid 1 (WKPV1)   
Toetsvorm: 50 gesloten vragen 
Toetsduur: 75 minuten 
Cesuur: 36 vragen (55% + correctie gokkans) 

 
Onderwerp Code Artikel/ Basis Toetsterm Taxonomie   # Vragen 

  (punten) 
Bevoegdheden 
buitengewoon 
opsporings-
ambtenaar 

0.1.1 Wetboek van 
Strafvordering (WvSv) 
Besluit buitengewoon 
opsporingsambtenaar 
(BBO) 
Beleidsregels BOA 
 

De kandidaat kan benoemen waar de bevoegdheden van de buitengewoon 
opsporingsambtenaar zijn vastgelegd. 

K 1 

0.1.2 WvSv 
art. 141 en 142 
Politiewet 2012 
art. 7 

De kandidaat kan benoemen wat het verschil is tussen de bevoegdheden van een 
buitengewoon opsporingsambtenaar en van een algemeen opsporingsambtenaar. 

B 1 

0.1.3 WvSv 
art. 142 
Beleidsregels BOA 
H5 

De kandidaat kan benoemen met welke taak de buitengewoon 
opsporingsambtenaar is belast (opsporing van strafbare feiten, reikwijdte 
bevoegdheden, aanvullende bevoegdheden en domeinindeling) 

K 1 

0.1.4 WvSv i.r.t de 
Beleidsregels BOA 

De kandidaat kan aan de hand van een gegeven situatie vaststellen welke 
bevoegdheid de buitengewoon opsporingsambtenaar mag toepassen, zoals staande 
houden, aanhouden, onderzoek aan kleding, inbeslagname en het betreden van 
plaatsen. 

T 4 

0.1.5 Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) 
Titel 5.2 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen welke bevoegdheden 
de toezichthouder heeft op grond van de Algemene wet bestuursrecht. T 3 

0.1.6 Halt-interventie De kandidaat kan de te hanteren stappen bij toepassing van de Halt-interventie 
benoemen. 

K 1 
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WKPV 1.1 

 

Wetboek van 

Strafrecht (WvSr) 

 

Enige artikelen in 

relatie tot de 

ambtenaar 

1.1.1 177 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van (een poging tot) omkoping van een ambtenaar. 

T 2 

1.1.2 179 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld, vaststellen of er sprake 
is van ambtsdwang. 

T 2 

1.1.3 180 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer er 
sprake is van verzet tegen een ambtenaar. 

T 1 

1.1.4 182 
 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer er 
sprake is van gekwalificeerd verzet (tegen een ambtenaar). 

T 1 

1.1.5 184 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld, vaststellen of er sprake 
is van opzettelijk niet voldoen aan een bevel of vordering krachtens 
wettelijk voorschrift. 

T 
 

1 

1.1.6 184 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van het opzettelijk beletten, belemmeren of verijdelen van een handeling 
van een ambtenaar. 

T 1 

1.1.7 185 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen welke 
mogelijkheden tot handelen of reageren er zijn, als iemand tijdens zijn 
werkzaamheden opschudding veroorzaakt en zich niet verwijdert, teneinde 
de handhaver het werk onmogelijk te maken. 

T 1 

1.1.8 188 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van valse aangifte. 

T 1 

1.1.9 225 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van valselijk opmaken of vervalsen van een geschrift en of het gebruik van 
zo'n geschrift strafbaar is. 

T 1 

1.1.10 231 lid 2 De kandidaat kan benoemen dat het afleveren, gebruik en bezit van een 
vals reisdocument strafbaar is. 

K 1 

1.1.11 239 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer en 
onder welke omstandigheden er sprake is van schennis van de eerbaarheid. T 1 

1.1.12 266 jo. 267 De kandidaat kan aan de hand van een situatie vaststellen of er sprake is 
van belediging en van belediging van een ambtenaar of van het openbaar 
gezag). 

T 1 

1.1.13 285 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van bedreiging. 

T 2 

1.1.14 300 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van mishandeling. 

T 1 
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1.1.15 304 De kandidaat kan vaststellen of er sprake is van verzwarende 
omstandigheden bij mishandeling. 

T 1 

1.1.16 350 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van vernieling. 

T 2 

1.1.17 351, 351bis De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van verzwarende omstandigheden bij vernieling en of er sprake is van 
schuld aan vernieling. 

T 1 

1.1.18 352 De kandidaat kan benoemen dat het vernielen van een gebouw of vaartuig 
(inclusief lading), afzonderlijk strafbaar is gesteld. 

K 1 

1.1.19 416, 417bis De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van opzetheling en schuldheling en of er sprake is van een voortdurend 
delict. 

T 1 

WKPV 1.2 

 

Wetboek van 

Strafrecht (WvSr) 

 

Overtredingen 

1.2.1 350, 424 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van straatschenderij of vernieling. 

T 1 

1.2.2 435 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of iemand 
strafbaar is voor het opgeven van valse identiteitsgegevens. 

T 1 

1.2.3 447e 
Politiewet 2012 
art. 8 

De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen wanneer een 
Identiteitsbewijs kan worden gevorderd en wanneer het niet tonen van een 
indentiteitsbewijs, strafbaar is. 

T 2 

1.2.4 426, 453 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen welke 
handelingen, in staat van dronkenschap verricht, strafbaar zijn gesteld. 

T 2 

1.2.5 427 De kandidaat kan vaststellen, gegeven de wettekst van artikel 427 WvSr en 
een voorbeeld, of er sprake is van het in gevaar brengen van de veiligheid 
van verkeer op de openbare weg volgens het strafrecht. 

T 1 

1.2.6 428 De kandidaat kan vaststellen, gegeven de wettekst van artikel 428 WvSr en 
een voorbeeld, of er sprake is van een overtreding bij het in brand steken 
van eigen onroerende zaken. 

T 1 

1.2.7 429 De kandidaat kan vaststellen, gegeven de wettekst van artikel 429 WvSr en 
een voorbeeld, of er sprake is van een gevaarzettingsdelict dat als 
overtreding genoemd staat in het strafrecht. 

T 1 

1.2.8 437, 437ter De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen of er sprake is 
van overtreding van de regels omtrent het opkopen van goederen in 
beroep of bedrijf. 

T 1 

1.2.9 437, 437bis De kandidaat kan de doelstelling van de inkoopregisters, de verplichte 
gegevens in het inkoopregister en zijn bevoegdheden in dezen beschrijven. K 1 
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1.2.10 443 De kandidaat kan aan de hand van een gegeven (deel van een) 
noodverordening en een overtreding vaststellen welke actie de handhaver 
moet ondernemen 

T 1 

1.2.11 447b De kandidaat kan vaststellen, gegeven de wettekst van artikel 447b WvSr 
en een voorbeeld, in welk geval een reisdocument moet worden 
ingeleverd. 

T 1 

1.2.12 458, 459, 460 De kandidaat kan vaststellen, gegeven de wetteksten van de artikelen 458, 
459 en 460 WvSr en een voorbeeld, of er sprake is van een overtreding ten 
aanzien van de veldpolitie. 

T 1 

1.2.13 461 De kandidaat kan aan de hand van een voorbeeld vaststellen in welk geval 
er sprake is van verboden toegang voor onbevoegden ingevolge strafrecht. T 1 

1.2.14 461 De kandidaat kan uitleggen wanneer er sprake is van verboden toegang 
voor onbevoegden ingevolge strafrecht. 

B 1 

 
Taxonomie naar Bloom: (K: Kennis, B: Begrip, T: Toepassen). 
 
 


