
 

 

Editie:  2 (25 mei 2012) 

Examinering tijdens de zomervakantie  

Tijdens de zomervakantie is de SVPB normaal geopend en vinden de examens plaats volgens de 

examenkalender.  

Wij wensen een ieder alvast een fijne vakantie toe.  

Verzending van uitslagen aan onderwijsinstellingen tijdens de zomervakantie  

Ook tijdens de zomervakantieperiode worden wij vaak door kandidaten gebeld over de toezending van 

hun uitslag. Omdat wij tijdens deze periode examens afnemen worden er ook ondermeer diploma’s 

verzonden aan de onderwijsinstellingen. Indien gewenst kunnen wij post tijdelijk:  

 in Houten verzamelen en op een later tijdstip verzenden of  

 naar een ander adres sturen.  

Indien u van een van beide mogelijkheden gebruik wilt maken, geeft dit dan tijdig aan ons door via 

info@svpb.nl  

Examinering examenprogramma's Beveiliger en Coördinator Beveiliging (eindtermgericht)  

Sinds 2003/2004 lopen er twee MBO-opleidingstrajecten naast elkaar: eindtermgericht en beroepsgericht 

(eerder aangeduid als 'competentiegericht').  

Voor beide trajecten examineert de SVPB. De minister van OCW heeft besloten dat de eindtermgerichte 

opleidingen per 1-8-2012 niet meer mogen worden aangeboden. De SVPB-examens voor deze trajecten 

lopen in ieder geval door t/m 31 juli 2013. Afhankelijk van de aantallen kandidaten zal deze periode nog 

kunnen worden verlengd.  

Examenprogramma's en exameneisen 2012/2013  

De examencommissie heeft de examenprogramma's en exameneisen voor de periode 1-8-2012 tot 1-8-

2013 vastgesteld. Deze programma's en exameneisen worden uiterlijk 1 juli a.s. op onze website 

gepubliceerd.  

Tenzij anders aangegeven worden de gewijzigde en/of nieuwe exameneisen per 1 januari 2013 

daadwerkelijk geëxamineerd.  

Examenprogramma Beveiliger (beroepsgericht)  

In de nieuwsbrief van februari 2012 hebben wij gemeld dat er een commissie van deskundigen bijeen is 

geweest om voorstellen te doen teneinde de aansluiting tussen beroepspraktijkvorming (BPV; 

mailto:info@svpb.nl


verantwoordelijkheid onderwijsinstelling) en het praktijkexamen (onderdeel Praktijkopdrachten BVL 2) te 

verbeteren.  

De belangrijkste wijziging per 1-8-2012 is dat er drie nieuwe exameneisen zijn vastgesteld die met het 

onderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 worden afgenomen. Deze exameneisen worden uiterlijk 1 juli a.s. op 

onze website gepubliceerd. De examenvorm, een gesprek tussen kandidaat en examinator, blijft 

gehandhaafd. Tijdens dit gesprek worden de praktijkervaringen van de kandidaat besproken en 

gerelateerd aan de uitgewerkte praktijkopdrachten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan opmerkingen 

van de onderwijsinspectie (onderzoeksrapport examinering SVPB voorjaar 2011).  

Vanaf 1 januari 2013 worden deze nieuwe exameneisen daadwerkelijk geëxamineerd.  

Examenprogramma Coördinator Beveiliging (beroepsgericht)  

De wijzigingen in het kwalificatiedossier hebben aanleiding gegeven om het SVPB-examen voor 

Coördinator Beveiliging uit te breiden met (meer) Engels.  

De belangrijkste wijziging per 1-8-2012 is dat er twee nieuwe exameneisen zijn vastgesteld die met het 

onderdeel Praktijkopdrachten CB worden afgenomen. Deze exameneisen worden uiterlijk 1 juli a.s. op 

onze website gepubliceerd.  

De vernieuwde versie van de praktijkopdrachten CB is vanaf 1 augustus a.s. via onze website 

beschikbaar. Deze versie geldt voor kandidaten die vanaf 1 augustus 2012 starten met de BPV. Vanaf 1 

januari 2013 worden deze nieuwe exameneisen daadwerkelijk geëxamineerd.  

Examenprogramma certificaat Persoonsbeveiliging  

Aan het examenprogramma is een derde examenonderdeel toegevoegd: Persoonsbeveiligingsopdracht 

(schriftelijk open werk). Aan de hand van opdrachten moet de kandidaat een beveiligingsplan op 

hoofdlijnen toelichten en uitwerken. De kandidaat kan pas worden aangemeld voor dit examenonderdeel 

als de overige twee examenonderdelen zijn behaald.  

De examencommissie heeft verder besloten dat de eis om een rijvaardigheidscertificaat (CCV-D1) te 

overleggen bij het aanmelden voor een examen Persoonsbeveiliging wordt geschrapt. De commissie is 

van oordeel dat de (toekomstige) werkgever bepaalt over welke rijvaardigheid de medewerker moet 

beschikken.  

De wijzigingen van dit examenprogramma worden per 1 augustus 2012 van kracht en gelden voor alle 

kandidaten.  

Wijziging in de praktijkopdrachten Vakopleiding Centralist Alarmcentrale  

De vernieuwde versie van de praktijkopdrachten Vakopleiding Centralist Alarmcentrale is vanaf 1 

augustus a.s. via onze website beschikbaar. Deze versie geldt voor kandidaten die vanaf 1 augustus 

2012 starten met hun opleiding. 

 


