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Kwalificatiedossier: BOA OV Module 5 Samenwerking en assistentieverlening Toetsvorm: 20 Gesloten vragen 

  Toetsduur: 45 minuten 

  Cesuur: 68% 
 

 

Onderwerp Begrip/Artikel Toetsterm 
Taxonomie # vragen 

I. Het functioneren binnen en als onderdeel van de organen van de strafrechtspleging 

2. Functioneren binnen het voor zijn opsporingstaak vastgesteld wettelijk kader (3 vragen) 

2.3 
Samenwerking met 
de politie 

Samenwerking met de 
politie 
Art. 10 lid 2 Politiewet 
2012 
Art. 146 lid 2 Sv 
Art. 29 lid 1, 30 lid 1, 38 
BBO 
Brief minister aan TK 
d.d. 1 april 2014 

2.3.1 De kandidaat kan in hoofdlijnen omschrijven hoe samenwerking 
met de politie is ingericht en georganiseerd 

 Wettelijke regeling samenwerking politie 

 Uitwerking samenwerking politie 
- leefbaarheidscriterium 
- landelijke uitgangspunten voor operationele regie en 

informatiedeling 

K 3 

 Het begrip Politie 
Art. 2, 2a Politiewet 2012 

2.3.2 De kandidaat kan het begrip Politie omschrijven 

 Begrip Politie 

K  

 De taak van de politie 
Art. 3 Politiewet 2012 

2.3.3 De kandidaat kan de taak van de politie benoemen 

 Handelt in ondergeschiktheid van het bevoegde gezag 

 Handelt in overeenstemming met de geldende rechtsregels 

 Zorgt voor daadwerkelijke handhaving van de rechtsorde 

 Verleent hulp aan hen die dit behoeven 

K  

 De organisatie van de 
Nationale Politie 
Art. 25 lid 1, 27 lid 1, 
38 lid 1, 42 lid 1 en 3 
Politiewet 2012 

2.3.4 De kandidaat kan de organisatie van de Nationale Politie 
omschrijven 

 Begrippen landelijke politiekorps en korpschef 

 Begrippen regionale eenheid en politiechef 

 Begrippen Landelijke Eenheid en politiechef 

 Politiedienstencentrum 

K  
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 De bevoegdheden van 
de politie 
Art. 6, 7 lid 1, 3 en 5 
Politiewet 2012 

2.3.5 De kandidaat kan de bevoegdheden van de politie benoemen 

 Het werkgebied van de politie 

 Het gebruik van geweld 

 Fouilleren 

 Subsidiariteits- en proportionaliteitsbeginsel 

K  

 De verleende 
bevoegdheden aan de 
boa 
Art. 7 lid 7 Politiewet 
2012 

2.3.6 De kandidaat kan de bevoegdheden van de boa in relatie tot het 
gebruik van geweld en fouilleren benoemen 

 Bevoegdheden in relatie tot het gebruik van geweld en fouilleren 
worden verleend door de minister 

K  

 Het gezag over de politie 
Art. 11 lid 1, 12 lid 1, 
13 lid 1 en 3 Politiewet 
2012 
Art. 39 Wvr 

2.3.7 De kandidaat kan de organisatie van het gezag over de politie 
omschrijven 

 Het gezag van de burgemeester over de politie 

 Het gezag van de officier van justitie over de politie 

 Driehoeksoverleg 

- tussen burgemeester en officier van justitie met districtschef (evt. 
politiechef) 
- over taakuitvoering van de politie en beleid t.a.v. taakuitvoering 
- heeft plaats op landelijk, regionaal of gemeentelijk niveau 

 Taak burgemeester als voorzitter van bestuur veiligheidsregio 

K  

II. Het opsporen van strafbare feiten 

5. Beoordelen of de verzamelde en/of ontvangen informatie strafrechtelijk relevant is (1 vraag) 

5.5 
Deelnemen aan strafbare 
feiten 

Rechtspersonen 
Art. 51 lid 1 WvSr 
Art. 1 lid 1, art. 3 Boek 2 
BW 

5.5.2 De kandidaat kan benoemen wie strafbare feiten kunnen begaan 
en kan de soorten rechtspersonen benoemen 

 Strafbare feiten kunnen worden begaan door natuurlijke personen 
en rechtspersonen 

 Publiekrechtelijke  rechtspersonen 

 Privaatrechtelijke  rechtspersonen 

K 1 
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6. Een onderzoek instellen om bewijsmateriaal te verzamelen (13 vragen) 

6.1 
De verdachte 

De verdachte 
Art. 27 lid 1 en 2 Sv 

6.1.1 De kandidaat kan het begrip verdachte omschrijven 

 Begrip verdachte 

K  

6.2 
Rechtmatig toepassen 
van de opsporings- 
bevoegdheden 

Opsporingsbevoegd- 
heden 

6.2.1 De kandidaat kan de begrippen met betrekking tot de 
opsporingsbevoegdheden   uitleggen 

 Begrip  opsporingsbevoegdheden 

 Begrip  toezichtbevoegdheden 

B 1 

6.3 
Toepassen van 
dwangmiddelen ten 
aanzien van de 
persoonlijke vrijheid 

Staande houden 
Art. 27a, 27c Sv, 52 Sv 
Art. 435 sub 4 WvSr 

6.3.1 De kandidaat kan het begrip staande houden omschrijven en kan 
de voorwaarden waaronder staande mag worden gehouden 
benoemen 

 Staande houden 
- Dwangmiddel met als enig doel het vaststellen van de identiteit 
- Is voorbehouden aan opsporingsambtenaren 
- Reden wordt medegedeeld aan verdachte 
- Alleen een verdachte mag staande worden gehouden 

 Strafbaarheid bij opgeven van valse identificerende 
persoonsgegevens 

K  

 Identiteit 
Art. 4 lid 1, art. 5 lid 5, 
art. 6, art. 9 lid 1 en 3 
Boek 1 BW 

6.3.2 De kandidaat kan de wettelijke regels met betrekking tot het 
Nederlandse naamrecht benoemen 

 Voornaam natuurlijk persoon 

 Geslachtsnaam kind 

 Bewijs geslachtsnaam 

 Gebruik geslachtsnaam gehuwde man/vrouw 

K 1 

 Toonplicht 
identiteitsbewijs 
Art. 1 sub 1 t/m sub 4, 
art. 2 WID 

6.3.3 De kandidaat kan de documenten waarmee de identiteit kan 
worden vastgesteld benoemen 

 Toonplicht  identiteitsbewijs 

 Documenten waarmee de identiteit kan worden vastgesteld 
- Een geldig nationaal paspoort van het Koninkrijk der Nederlanden 

- Een geldige Nederlandse identiteitskaart 
- Een Nederlands vreemdelingendocument 
- Een geldig nationaal paspoort of geldige identiteitskaart van een 

der landen van de Europese Economische Ruimte 
- Een geldig rijbewijs 

K  
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 Bevoegdheid vorderen 
inzage identiteitsbewijs 
Art. 8 lid 1 en 2 
Politiewet 2012 
Art. 5:16a Awb 
Art. 447e WvSr 

6.3.4 De kandidaat kan benoemen wie bevoegd is tot het vorderen van 
inzage van een identiteitsbewijs en kan de strafbaarheid bij het 
niet tonen van een identiteitsbewijs benoemen 

 Personen bevoegd tot vorderen van inzage identiteitsbewijs 

 Strafbaarstelling van het niet tonen van een identiteitsbewijs 

K 1 

 Vaststellen en 
bewijsvoering identiteit 
Art. 27a Sv, 55b Sv 

6.3.5 De kandidaat kan benoemen wie de identiteit van de verdachte 
kan vaststellen, op welke wijze dat geschiedt en welke gegevens 
daartoe moeten worden gevraagd aan de verdachte 

 Wijze van vaststelling identiteit (zoals in de wet vastgelegd) 

 Bevraging bepaalde gegevens ten behoeve vaststelling identiteit  

 Onderzoek aan de kleding en voorwerpen 

 Door bij wet aangewezen ambtenaren of door minister    
aangewezen personen ter vaststelling van identiteit 

 Alleen in openbaarheid als dit redelijkerwijs noodzakelijk is 

 Bij onderzoek in openbaarheid wordt proces-verbaal opgemaakt 

K  

   Nemen van foto’s en vingerafdrukken van verdachte 

 Begrip Basisregistratie Personen (BRP) 

  

 Heterdaad en buiten 
heterdaad 
Art. 128 Sv 

6.3.6 De kandidaat kan in een gegeven situatie beoordelen of er 
sprake is van heterdaad. 

 Begrip heterdaad 

 Begrip buiten heterdaad 

 Tijdsverloop waarbinnen nog heterdaad aanwezig is 
(inspanningscriterium) 

T 1 

 Aanhouden van een 
verdachte 
Art. 15 lid 1 GW 
Art. 53 lid 1, 54 lid 1 t/m 
4, 67 lid 1 sub a, 133 Sv 

6.3.7 De kandidaat kan benoemen wanneer, waar en door wie een 
verdachte mag worden aangehouden bij ontdekking op 
heterdaad en ontdekking buiten heterdaad. 

 Bevoegdheid tot aanhouden verdachte 
- Bij ontdekking op heterdaad 
- Buiten heterdaad 

 Voorlopige hechtenis 
- Begrip voorlopige hechtenis 
- Feiten waarvoor een bevel tot voorlopige hechtenis kan worden 
gegeven 

K 1 
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 Geleiden van de 
verdachte voor de 
(hulp)officier van justitie 

6.3.8 De kandidaat kan de procedure beschrijven met betrekking tot 
het voorgeleiden van de verdachte 

K 1 

 Art 53 lid 2 t/m 3, 54 lid 
1 t/m 4 Sv 

 Geleiden van de verdachte voor de (hulp)officier in geval van 
ontdekking op heterdaad en in geval van buiten heterdaad 

  

6.4 
Toepassen van 
dwangmiddelen ten 
aanzien van de 
persoonlijke integriteit 

Strafvorderlijke 
fouillering ter 
inbeslagneming 
Art. 11 GW 
Art. 56 Sv 

6.4.1 De kandidaat kan de begrippen onderzoek aan het lichaam of 
kleding en onderzoek in het lichaam omschrijven en de 
voorwaarden voor deze onderzoeken benoemen 

 Begrip onderzoek aan het lichaam of kleding 

 Begrip onderzoek in het lichaam 

 Voorwaarden voor het onderzoek 

 Locatie van het onderzoek 

 Personen die bevoegd zijn onderzoek te verrichten 

K 2 

6.5 
Inbeslagneming van 
voorwerpen 

Inbeslagneming van 
voorwerpen 
Art. 107 lid 1 Boek 3 BW 
Art. 94, 95, 96, 96a lid 1 
en 2, 96b, 116 lid 1 en 2, 
134 Sv 

6.5.1 De kandidaat kan de bevoegdheden van de 
opsporingsambtenaar benoemen en de procedure beschrijven 
met betrekking tot de inbeslagneming van voorwerpen 

 Begrippen bezit en houderschap 

 Begrip inbeslagneming 

 Voorwerpen die voor inbeslagneming vatbaar zijn 

 Bevoegdheid tot inbeslagneming 

 Bevoegdheid tot binnentreding om voorwerpen in beslag te 
nemen 

 Het nemen van bevriezingsmaatregelen 

 Het uitleveren van voorwerpen ter inbeslagneming 

 Het doorzoeken van een vervoermiddel ter inbeslagneming 

 Vrijwillige afstand van een voorwerp door de verdachte 

 Voortduren van het beslag 

 Het doen bij schriftelijke verklaring doen van afstand door degene 
bij wie het voorwerp in beslag is genomen 

K 5 
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10 – 19 Eindtermen Boa OV (geen vragen) 

11 
Bepalingen voor de reiziger 

Handhaving 
bedrijfsgang 
Art. 72 Wp2000 

11.7 De kandidaat kan de bepalingen noemen waaraan een ieder en 
specifiek de reiziger moet voldoen bij de handhaving van de 
bedrijfsgang 

 

 7.3 Verbod verstoring orde, rust, veiligheid of goede bedrijfsgang 

T  

13 
Bp2000 
Algemene bepalingen en 
begrippen 

Gedragingen die 
als verstoringen 
zijn te 
beschouwen  
Art. 52 Bp2000 

13.14 De kandidaat kan de bepalingen noemen over verstoringen van de 
orde, rust, veiligheid of een goede bedrijfsgang 

 
 14.1 Wat onder verstoringen als bedoeld in artikel 72Wp2000 

wordt verstaan 

 14.1 Toestemming vervoerder 

T  

20 Eindtermen Boa OV (3 vragen) 

17 
Wetboek van strafrecht 
Beschermingspakket 

Door rechtmatige 
toepassing van 
bevoegdheden 
Art. 284, lid 1, sub 1° 
en 2° WvSr 
Art. 285, lid 1 en 2 
WvSr 
Art. 300, lid 1 en 5 jo 
304 2e WvSr. 

17.20 De kandidaat kent de artikelen ter bescherming van de 
buitengewoon opsporingsambtenaar openbaar 

 

 20.5 Dwang 

 20.6 Bedreiging met specifieke misdrijven (Ook schriftelijk) 

 20.7 Eenvoudige  mishandeling, tevens: 

o Poging niet strafbaar 

o Mishandeling tegen ambtenaar 

K 3 
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De bovenstaande eindtermen zijn vertaald in de volgende onderwerpen in module 5: 

 

 Goederen, eigendom, bezit en houderschap 

 Inbeslagneming 

 Intrekken vervoerbewijs 

 Rechtspersonen 

 Algemene en buitengewone opsporingsambtenaren 

 De samenwerking met de politie 

 Politiebevoegdheden 

 Identificatieplicht 

 Onderzoek aan kleding en lichaam 

 Staande houden 

 Aanhouden 

 Dwang 

 Bedreiging met specifieke misdrijven 

 Mishandeling (tegen ambtenaar) 
 
 
 
 

Gebruikte afkortingen 

 
Awob:  Algemene wet op het binnentreden 

BBO: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar 

BW: Burgerlijk Wetboek 

boa: buitengewoon  opsporingsambtenaar 

Gemw: Gemeentewet 

GW: Grondwet 

PW: Provinciewet 

Sv: Wetboek van Strafvordering 

Wet RI: Wet op de rechterlijke indeling 

Wet RO: Wet op de rechterlijke organisatie 

WID: Wet op de identificatieplicht 

Wvr: Wet veiligheidsregio’s 

WvSr:  Wetboek van Strafrecht 

Gebruikte taxonomie (naar Bloom) 

 
K: Kennis 

B: Begrip 

T  Toepassen 


