
 

 

Editie:  3 (25 september 2012) 

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op en veel onderwijsinstellingen zijn weer in volle 

gang met de beveiligingsopleidingen. 

In deze nieuwsbrief ook nog een beknopte samenvatting van twee belangrijke onderwerpen uit onze 

vorige nieuwsbrief (mei). 

Open huis examencentrum SVPB op 16 november 

De SVPB krijgt regelmatig verzoeken van onderwijsinstellingen en praktijkopleiders die aangeven wel 

eens een kijkje te willen nemen in ons examencentrum in Amersfoort.  

Om tegemoet te komen aan deze behoefte organiseren wij op vrijdag 16 november a.s. van 9.30 uur tot 

12.30 uur 'open huis' voor docenten en praktijkopleiders. 

U kunt tijdens deze ochtend een kijkje nemen in de ontvangstruimten, het praktijkexamencentrum en de 

CBT-lokalen waar de vakkennisexamens worden afgenomen. Wij zullen rondleidingen verzorgen en, waar 

nodig, vragen beantwoorden. 

Als u ons examencentrum op 16 november wilt bezoeken, stuurt u dan een mail naar info@svpb.nl met 

het onderwerp OPEN HUIS en vervolgens uw naam, uw functie en de naam van de organisatie. Op onze 

website staat een routebeschrijving naar ons examencentrum (Plotterweg 1 te Amersfoort). 

Uittreksels en kopie-identiteitsbewijzen 

Het diplomaregister van de SVPB bevat de gegevens van meer dan 100.000 personen. Dit register wordt 

ruim 15.000 keer per jaar geraadpleegd bij het aanvraagproces voor de legitimatiebewijzen in het kader 

van de Wet en Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus voor beveiligers, 

particulier onderzoekers, evenementenbeveiligers (ESO), alarmcentralisten van PAC’s (BoCA), 

persoonsbeveiligers en winkelsurveillanten. 

Het is dus belangrijk dat de gegevens die op onze diploma’s en certificaten worden afgedrukt correct 

zijn. 

Volgens onze Algemene bepalingen moet bij een eerste aanmelding een uittreksel uit de Gemeentelijke 

Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) worden meegestuurd. Dit is in lijn met de Regeling 

modeldiploma mbo van 15-3-2012. Daarin staat over de registratie van de kandidaat het volgende 

vermeld: 

Naam examenkandidaat 

Op het diploma wordt achter de zinsnede ‘De ondergetekenden verklaren dat’ de officiële voornaam en 

de officiële achternaam van de examenkandidaat opgenomen, zoals deze staan vermeld in de 

gemeentelijke basisadministratie. De officiële namen worden volledig uitgeschreven. 
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Geboortedatum en -plaats 

Achter ‘geboren’ wordt de geboortedatum vermeld en achter ‘te’ de geboorteplaats, zoals deze staan 

vermeld in de gemeentelijke basisadministratie. Indien de geboorteplaats buiten Nederland ligt, wordt 

achter de geboorteplaats het geboorteland vermeld. Indien de geboorteplaats niet bekend is, wordt 

alleen het geboorteland vermeld. 

 

In plaats van een uittreksel accepteren wij ook kopieën van identiteitskaart, paspoort en rijbewijs. Hierbij 

dient men te handelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. 

Deze kopieën worden door de SVPB alleen gebruikt ten behoeve van een correcte registratie van: 

Naam 

Voorna(a)m(en) *) 

Geboortedatum en –plaats 

Geslacht 

*) De SVPB registreert de eerste voornaam voluit, daarna volgen de resterende initialen. 

Deze kopieën worden maximaal 6 maanden bewaard en vervolgens vernietigd.  

Voorafgaande aan of tijdens het examen wordt de identiteit vastgesteld van de kandidaat aan de hand 

van identiteitskaart, paspoort of rijbewijs: is de man of vrouw die zich heeft ingeschreven ook 

daadwerkelijk degene die op het examen verschijnt. 

Van een identiteitskaart dient zowel de voor- als achterzijde te worden gekopieerd. 

Een kopie moet 'portrait' zijn afgedrukt en de genoemde gegevens moeten goed leesbaar zijn. 

Examenoproepen en uitslagen per e-mail naar kandidaten 

Om sneller en directer oproepen en uitslagen bij kandidaten te krijgen zijn in september de volgende 

stappen gezet: 

Verzending examenoproepen 

Situatie tot 15 september 2012 Nieuwe situatie per 15 september 2012 

SVPB stuurt 2 weken voor de examendatum 

examenoproep per post aan de kandidaten 

 

SVPB mailt 2 weken voor de examendatum een 

overzicht van de opgeroepen kandidaten aan de 

onderwijsinstelling 

SVPB mailt 2 weken voor de examendatum de 

examenoproep (en tot 1-1-2013 ook nog per post) 

aan de kandidaten 

 

SVPB mailt 2 weken voor de examendatum een 

overzicht van de opgeroepen kandidaten aan de 

onderwijsinstelling 

Verzending overzicht examenresultaten 

Situatie t/m 31 december 2012  Nieuwe situatie per 1 januari 2013 

Oude naam: Tussentijds resultatenoverzicht 

 

Welke gegevens: de behaalde cijfers van het 

laatst afgelegde examen (en de eerder behaalde 

cijfers voor het betreffende diploma of certificaat) 

 

SVPB stuurt een pakket tro's per post aan de 

onderwijsinstelling (maar niet van kandidaten 

met openstaande facturen) 

 

SVPB mailt een overzicht van de tro's aan de 

onderwijsinstelling (maar de cijfers van de 

kandidaten met openstaande facturen worden 

niet getoond) 

Nieuwe naam: Overzicht examenresultaten 

 

Welke gegevens: alle behaalde cijfers voor alle SVPB-

examenonderdelen 

 

SVPB mailt de overzichten examenresultaten aan de 

kandidaten (ook aan kandidaten met openstaande 

facturen) 

 

SVPB mailt een overzicht examenresultaten aan de 

onderwijsinstelling (ook de uitslagen van kandidaten 

met openstaande facturen, maar wel met een melding 

hierover) 



Om deze digitale verzending goed te laten verlopen is het belangrijk dat de e-mailadressen van de 

kandidaten (duidelijk) op de aanmeldingsformulieren staan. Voor de aanmeldingsformulieren op onze 

website is een 'voorloopblad' geplaatst met een dringende melding hierover (of deze melding staat op 

het 'voorloopblad' met de examenkalender). 

De verzending van diploma’s en certificaten blijft onveranderd. 

Toetsing Praktijkexamencentra voor de opleiding Beveiliger 

De praktijkexamencentra voor de opleiding Beveiliger vervullen al 10 jaar een essentiële rol in zowel de 

opleiding als voor de praktijkexamens. De komende maanden zullen onze auditoren, tijdens hun 

reguliere examenbezoeken, de PEC's uitgebreid toetsen aan de geldende eisen. In de loop van 2013 

zullen deze eisen worden geëvalueerd. Uitgangspunt hierbij is dat alle eisen functioneel moeten zijn in 

relatie tot de vastgestelde proeven. Daarbij wordt ook gekeken naar de verschillende ontwikkelingen in 

de sector en of dit moet leiden tot aanvullende eisen. 

Een eis die extra aandacht krijgt is het CCTV-systeem. Dit systeem is ondermeer van belang bij het 

volgen van de kandidaten tijdens de examenproeven (zowel auditief als visueel). 

Dit systeem moet echter wel aan bepaalde eisen voldoen. Zo moet het een stand alone-opstelling 

betreffen binnen het PEC: er mogen tijdens examens geen beelden uitgekeken kunnen worden buiten het 

PEC. Als er een opnamesysteem deel uitmaakt van het CCTV dan moet dat tijdens een examen fysiek 

uitgeschakeld zijn. 

Verklaring toevoegen aan het Praktijkwerkboek Beveiliger per 1-8-2012 

Het is de afgelopen jaren regelmatig voorgekomen dat de scholen en de leerbedrijven niet voldoende 

overleg hebben gehad over de praktijkopleiding van de aspirant Beveiliger en aspirant Coördinatoren 

Beveiliging. 

In de periode tussen januari 2012 en mei 2012 hebben deskundigen van scholen, ECABO, leerbedrijven 

en de SVPB nagedacht om de praktijkervaring en de praktijkopleiding van aspirant Beveiligers en 

aspirant Coördinatoren Beveiliging nog beter op elkaar aan te laten sluiten. 

Afgesproken is dat per 1 augustus 2012 alle aspirant beveiligers die op dat moment de opleiding 

Beveiliger volgen of starten aan het eind van de praktijkopleiding in het praktijkwerkboek een getekende 

'verklaring van de praktijkopleider en de onderwijsinstelling' toevoegen. 

Voor kandidaten voor Coördinator Beveiliging moet hetzelfde formulier worden gebruikt. 

Vanaf 1-1-2013 wordt de controle op de Verklaring praktijkopleider/onderwijsinstelling daadwerkelijk 

ingevoerd bij de examenafname. Kandidaten zonder deze verklaring worden niet geëxamineerd voor 

Praktijkopdrachten BVL 2 (of, ingeval van Coördinator Beveiliging, voor Praktijkopdrachten 

CB/Leidinggeven CB). Daarnaast moet ook nog steeds de medeondertekeningsverklaring (MOV) van 

ECABO aanwezig zijn. 

Voor meer informatie, inclusief het downloaden van de verklaring, verwijzen wij u naar 

www.platformbeveiliging.nl  

Noodscenario’s vakkennisexamens en Waarnemen 2/Waarnemen en noteren 2 

Een examen is voor de meeste kandidaten een spannend moment waar 'gepiekt'moet worden. Op de 

examendatum zelf moet alles kloppen. De SVPB doet er alles aan om een examen zo soepel mogelijk te 

laten verlopen. Wij hanteren als uitgangspunt dat een examen ALTIJD door gaat. De afgelopen 33 jaar 

zijn de SVPB-examens altijd afgenomen al heeft dat soms veel extra inzet en improvisatievermogen 

gekost (o.a. in januari 1995 bij dreigende doorbraken van rivierdijken en enkele jaren later een 

gekantelde tankwagen in Utrecht). 

Bij de aangehaalde calamiteiten speelde vooral de massaliteit een cruciale rol: zo’n 1000 kandidaten 

waren opgeroepen om voor hun examen naar de IJsselhallen in Zwolle of de Vechtsebanen in Utrecht te 

komen.  

Tegenwoordig is de goede werking van de techniek cruciaal: doen de computers het, is de 

internetverbinding 'in de lucht'. Omdat apparatuur nu eenmaal storingen kan vertonen, houden wij 

hiervoor noodscenario’s achter de hand. Hoewel deze noodscenario’s slechts zelden behoeven te worden 

toegepast, hieronder toch een korte beschrijving. 

Als de computers waarmee de vakkennisexamens worden afgenomen niet kunnen worden gebruikt dan 
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wordt een schriftelijk examen afgenomen. Het gaat dan om opgaven uit dezelfde itembanken. De 

examenduur blijft gelijk en de kandidaten noteren met een potlood hun antwoorden op een standaard 

MC-formulier. Uiteraard is er dan op de examendag zelf geen voorlopige uitslag beschikbaar. Deze 

schriftelijke examens kunnen alleen in ons examencentrum in Amersfoort worden afgenomen. 

Als voor Waarnemen 2/Waarnemen en noteren 2  het filmfragment niet getoond kan worden, dan spelen 

de examinatoren een overlegmoment na (1x) op basis van een script. Hierbij valt dan de nadruk vooral 

op het auditief waarnemen (wat wordt er tijdens het gesprek gezegd). Vervolgens wordt dan, zoals 

gebruikelijk, de opdracht uitgedeeld en uitgewerkt gedurende de normale tijd. 

In 2012 is er nog geen noodexamen ingezet voor een vakkennisexamen en vier keer voor Waarneming 

2/Waarnemen en noteren 2 (peildatum 17 september). 

Nieuwe Politiewet per 1-1-2013 

Met ingang van 1-1-2013 treedt de nieuwe Politiewet in werking.  

Omdat deze nieuwe Politiewet ingrijpende wijzigingen bevat voor alle examenonderdelen waarin de 

Politiewet voorkomt (zoals Wettelijke kaders BVL 2 en Wettelijke kaders 3), examineert de SVPB de 

nieuwe Politiewet pas vanaf 01-01-2014.  

Tot 01-01-2014 hanteren wij nog de 'oude' Politiewet in onze vragenbank. 

Samenvatting van belangrijke onderwerpen uit de nieuwsbrief van mei 

Examinering examenprogramma’s Beveiliger en Coördinator Beveiliging (eindtermgericht) 

Examens voor eindtermgerichte opleidingen lopen tot 1-8-2013 gewoon door. 

Examenprogramma’s en exameneisen 2012/2013  

De examenprogramma’s en exameneisen voor de periode 1-8-2012 tot 1-8-2013 staan op onze website. 

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

daadwerkelijk geëxamineerd. 

 


