
 

 

Editie:  4 (23 november 2012)  

Huishoudelijke mededelingen 

De SVPB is tijdens de kerstperiode van maandag 24 december 2012 t/m dinsdag 1 januari 2013 

gesloten. Wij verzoeken onderwijsinstellingen om bij het insturen van de aanmeldingsformulieren hier 

rekening mee te houden en tevens met een aanmeldingstermijn van mogelijk 5 weken i.p.v. de 

gebruikelijke 4 weken. 

Bijeenkomst examenfunctionarissen 16 november 

Op vrijdag 16 november zijn zo’n 130 examenfunctionarissen en personeelsleden van de SVPB in het 

examencentrum in Amersfoort bijeen geweest. Naast ruimte voor informeel overleg waren er de 

volgende themabijeenkomsten in het kader van deskundigheidsbevordering:  

 Praktijkexaminering ESO  

 Opleiding en examinering Planner in de beveiliging  

 Engels in het praktijkexamen Coördinator Beveiliging  

 Afnamesystematiek Computerbased Testing met QuestionMark Perception 

Aan het eind van de middag is het V-learningsysteem voor Beveiliger gedemonstreerd 

(samenwerkingsverband ECABO, SOBB en Edu-actief). De SVPB demonstreerde een opzet van een 

diagnostische toets: hiermee worden hiaten in de vakkennis in beeld gebracht waarmee vervolgens 

doelgericht kan worden gestudeerd, bijvoorbeeld met V-learning. 

De bijeenkomst werd vervolgens besloten met een gezellig samenzijn.  

Open huis examencentrum SVPB op 16 november 

Op 16 november hebben docenten en praktijkopleiders van bedrijven en onderwijsinstellingen gebruik 

gemaakt van onze uitnodiging om eens een kijkje te komen nemen in ons examencentrum in 

Amersfoort.  

Dit was ook meteen een gelegenheid om kennis te maken met leden van de examencommissie en om 

vragen te stellen. 

Handboek afname examens 2013 

De nieuwe versie van het handboek met alle werkinstructies voor de SVPB-examens is deze maand 

verspreid onder zowel onze examenfunctionarissen als onderwijsinstellingen waarmee de SVPB een 

examineringsovereenkomst heeft afgesloten. 

Nieuw is dat het handboek alleen nog maar een digitale versie kent. Natuurlijk kunnen instructies ook 



uitgeprint worden, maar wie in bezit is van een smartphone of een tablet bladert snel naar de gewenste 

instructie! 

Examenoproepen en uitslagen per e-mail naar kandidaten 

In onze vorige nieuwsbrief hebben wij het al gemeld: om sneller en directer oproepen en uitslagen bij 

kandidaten te krijgen worden examenoproepen (en examenoverzichten) zoveel mogelijk per e-mail 

verstuurd. 

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. 

Examenkalender 2013 examencentrum SVPB in Amersfoort 

De examenkalender voor komend jaar staat inmiddels op onze website. Bij de totstandkoming van deze 

kalender is met zoveel mogelijk factoren rekening gehouden (verwachte aantallen kandidaten, spreiding, 

interne scholingsdagen, feestdagen e.d.). 

Onderwijsinstellingen kunnen, zoals gebruikelijk, in overleg groepen aanmelden op alternatieve data. 

Beveiliger 'oud' (eindtermgericht) 

In 2013 zal langzamerhand de examinering voor de eindtermgerichte variant van de opleiding Beveiliger 

worden afgebouwd. Op de examenkalender zijn voor de praktijkexamens aparte data opgenomen waarop 

nog Beveiliger 'oud' wordt geëxamineerd. Voor de vakkennisexamens zijn nog geen wijzigingen. 

Controle op MOV en Verklaring voor praktijkexamen Beveiliger per 1-1-2013 

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 mede-ondertekeningsverklaring (MOV) van 

ECABO aanwezig zijn. 

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

www.platformbeveiliging.nl  

Wees op tijd op het examen! 

De eerste wintermaand staat weer op punt van beginnen en daarmee nemen ook de risico’s toe op 

vertragingen, zowel met de auto als met het openbaar vervoer. 

Op onze examenoproepen staat altijd vermeld dat kandidaten 15 minuten voor aanvang van het examen 

aanwezig moeten zijn. Kandidaten die, omdat zij te laat zijn, niet meer kunnen worden toegelaten tot het 

examen blijven het examengeld verschuldigd. De SVPB kan immers ook niets aan de vertragingen doen 

maar heeft wel alle voorbereidingen getroffen om het examen af te nemen. 

Liever dus een uur te vroeg dan 1 minuut te laat! 

Dyslexieverklaring  

Een aangepast examen, bijvoorbeeld vanwege dyslexie, moet altijd bij de aanmelding aangevraagd 

worden (raadpleeg ook de informatie hierover op onze website). Hiervoor zijn twee belangrijke redenen:  

a. De examencommissie van de SVPB moet beoordelen of de gevraagde aanpassing kan worden 

toegestaan.  

b. Als de aanpassing wordt toegestaan moet die aanpassing, bijvoorbeeld het inzetten van 

voorleessoftware in combinatie met examenduurverlenging, ook worden voorbereid. 

http://www.platformbeveiliging.nl/


De kandidaat, eventueel via de verantwoordelijke onderwijsinstelling, ontvangt vervolgens een 

bevestiging van de aanpassing.  

Training praktijkbeoordelaar Event security officer 

Op 6 februari 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 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.  

 

mailto:info@svpb.nl
http://www.svpb.nl/site/?nodeid=12809

