
 

 

Editie:  1 (17 februari 2012) 

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2011  

Op onze website zijn de slagingspercentages per onderwijsinstelling (voor de beroepsgerichte examens 

van Beveiliger) gepubliceerd over de periode juli t/m december 2011.  

Exameneisen waarop kandidaten in 2011 minder goed scoren  

De examens worden voortdurend toetstechnisch en inhoudelijk geanalyseerd. Over het afgelopen jaar 

kunnen we constateren dat de volgende exameneisen meer dan gemiddeld 'moeilijk' blijken te zijn voor 

kandidaten.  

 

Beveiliger 

BG 2: 1.08, 2.08 en 2.09  

WK 2: 3.01, 3.02, 3.04 en 3.12 

 

Coördinator beveiliging  

BG 3: 1.01, 1.06, 1.07, 1.08 en 1.09  

VWD 3: 3.03.03, 3.05.04 en 3.08.01  

WK 3: 4.04.03.01, 4.04.03.02 en 4.04.03.10 

 

Voor de overige CBT onderdelen zijn geen exameneisen te vermelden die meer dan gemiddeld moeilijk 

blijken te zijn. 

Commissie van deskundigen aansluiting BPV en praktijkexamen Beveiliger 

Op 12 januari 2012 heeft de bijeenkomst van de Commissie van Deskundigen (CvD) aansluiting BPV en 

praktijkexamen Beveiliger plaatsgevonden. 

Hierbij waren vertegenwoordigers van het Kenniscentrum ECABO, de Kwaliteitsbevorderende 

dienstverlening ECABO, onderwijsorganisaties, de SOBB en van de SVPB aanwezig.  

Het doel van de bijeenkomst was na te denken over het versterken van de ketting tussen opleiden, 

praktijkbeoordeling en examinering zonder extra 'bureaucratie' en daartoe aanvullende producten en/of 

dienstverlening te ontwikkelen. 

Pilot digitaal aanmelden 

In eerdere nieuwsbrieven hebben wij aangekondigd het aanmelden met aanmeldingsformulieren te gaan 

vervangen door digitaal aanmelden. In 2011 hebben Albeda college en ROC Midden-Nederland 

geparticipeerd in een pilot. Eind 2011 hebben we helaas moeten constateren dat het gekozen systeem 

onvoldoende aansluit op de behoefte. Dit is natuurlijk heel jammer maar inmiddels is wel een 



vervolgpilot gestart. Wij zetten hierbij in op een 'importtool' (Excelsheet) dat de onderwijsinstelling 

vanuit de schooladministratie kan 'vullen'. Op dit ogenblik participeren Noorderpoort college en Drenthe 

college in de pilot. Zodra de pilot kan worden uitgebreid zullen wij onderwijsinstellingen hiervoor 

benaderen.  

Daarnaast zullen wij de komende maanden voor de CBT-examens van Particulier onderzoeker en Event 

Security Officer een digitale aanmeldapplicatie in gebruik nemen (met betaling via Ideal). Deze applicatie 

is primair bedoeld voor 'individuele kandidaten'.  

Examenkalender 

Hoewel de examenkalender van de SVPB voor het gehele jaar 2012 is ontwikkeld ontkomen we niet aan 

tussentijdse wijzigingen. Als wijzigingen noodzakelijk zijn houden we rekening met de kandidaten die al 

zijn aangemeld. Wij adviseren wel iedereen om voor het aanmeldingsproces uit te gaan van de actuele 

examenkalender op www.svbp.nl en niet van een (mogelijk verouderde) papieren uitdraai.  

Controle op mede-ondertekeningsverklaring (MOV) van ECABO 

Sinds 1 augustus 2011 behoeft de MOV niet meer bij de aanmelding voor de praktijkexamens Beveiliger 

en Coördinator Beveiliging te worden meegestuurd. De MOV moet echter wel bij het praktijkexamen 

aanwezig zijn (in het praktijkwerkboek of, voor Coördinator, bij de uitgewerkte praktijkopdrachten).  

Ten onrechte wordt soms gedacht dat de MOV alleen verplicht is voor deelnemers die op basis van een 

zgn. tijdelijk grijs legimatiebewijs werken: de MOV geldt echter voor alle deelnemers die BPV doen voor 

Beveiliger en Coördinator Beveiliging (dus ook als het erkende leerbedrijf onder 'de overheid' valt 

(defensie of een gemeente b.v.).  

Extra keuzemogelijkheid voor kandidaten CBT  

In het verleden kregen kandidaten direct na afronding van hun examenonderdeel de voorlopige uitslag te 

zien. In de praktijk bleken kandidaten, met name degenen die meerdere onderdelen moesten doen, dat 

niet altijd als prettig te ervaren. Daarom is er de afgelopen maanden een experiment gedaan met het 

NIET tonen van de voorlopige uitslag aan het eind van het examen, maar pas wanneer alle onderdelen 

waren voltooid. Uit onderzoek onder onze kandidaten en examenleiders blijkt dat ook deze oplossing niet 

ideaal is. Ongeveer de helft van de kandidaten geeft aan toch prijs te stellen op het direct zien van de 

voorlopige uitslag.  

We hebben nu een tussenoplossing kunnen realiseren, waarbij kandidaten zelf kunnen kiezen of ze de 

voorlopige uitslag direct na het afronden van een examenonderdeel op het scherm willen zien. Dit zal 

ingevoerd worden per 1 maart 2012. Wat hetzelfde blijft is dat alle kandidaten na afronding van alle 

examenonderdelen een geprinte versie van de voorlopige uitslag meekrijgt.  

Nieuw praktijkopdrachtenboek voor Event Security Officer 

Er is een nieuw praktijkopdrachtenboek ontwikkeld dat de exameneisen voor Praktijkopdrachten ESO 

volledig dekt en toegesneden is op het huidige examenprogramma waarin het onderdeel 

Praktijkopdrachten ESO mondeling wordt geëxamineerd. Dit nieuwe boek zal naar verwachting in maart 

klaar zijn en wordt, zoals gebruikelijk, aan de toegelaten ESO-organisatie gestuurd als een aspirant-

evenementbeveiliger met de praktijk start.  

Het huidige praktijkopdrachtenboek kan overigens ook nog worden gebruikt t.b.v. het mondeling af te 

nemen examen voor Praktijkopdrachten ESO. 

Training praktijkbeoordelaar Event Security Officer 

Op woensdag 16 mei a.s. wordt de eerstvolgende training voor praktijkbeoordelaars georganiseerd. Op 

deze dag wordt niet alleen ingegaan op het examenprogramma Event Security Officer, maar ook op de 

rol van de praktijkbeoordelaar. Wat wordt er bijvoorbeeld van de praktijkbeoordelaar verwacht?  

De training is verplicht om binnen een toegelaten evenementenbeveiligingsorganisatie kandidaten voor 

het examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO te mogen beoordelen.  

Voor vragen over de praktijkbeoordelaarstraining kunt u contact opnemen met de SVPB via 

info@svpb.nl. U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier training praktijkbeoordelaars Event 

Security Officer op onze website.  

http://www.svbp.nl/
mailto:info@svpb.nl


Training rollenspeler praktijkexamen Beveiliger 

Op 2 mei a.s. wordt in Amersfoort weer een training Rollenspeler praktijkexamen Beveiliger 

georganiseerd voor functionarissen van onderwijsinstellingen met een PEC.  

Per 1 januari 2012 dient elke PEC tijdens een praktijkexamen te beschikken over tenminste een 

geregistreerde rollenspeler. Elke deelnemer wordt geregistreerd als Rollenspeler praktijkexamen 

Beveiliger en ontvangt daarvan ook een verklaring. Voor meer informatie kan contact worden 

opgenomen met de SVPB (info@svpb.nl).  

Examenprogramma Persoonsbeveiliging 

In 2010 is het examenprogramma Persoonsbeveiliging inhoudelijk grondig 'op de schop genomen'. 

Vanuit de branche is de wens geuit om aan de huidige twee examenonderdelen een derde 

examenonderdeel toe te voegen: een casus met een persoonsbeveiligingsopdracht waar de kandidaat 

moet tonen zijn kennis te kunnen toepassen (examenvorm: open werk). In mei wordt het aangevulde 

examenprogramma behandeld in de vergadering van de examencommissie van de SVPB. 
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