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Regionale bijeenkomsten met onderwijsinstellingen  
Sinds 1999 zijn er overlegmomenten waarop onderwijsinstellingen en SVPB elkaar ontmoeten, wat 
betreft de ROC’s vooral via de Kenniskring Orde & Veiligheid.  
Hieraan kleven nadelen:  

• de onderwerpen in de kenniskring gaan veel breder en betreffen ook opleidingen buiten 
particuliere beveiliging  

• de groepsgrootte beperkt de mogelijkheden voor een goede en meer diepgaande gedachte-
uitwisseling  

• de vertegenwoordiging is, logischerwijs, heterogeen en alleen van bekostigde 
onderwijsinstellingen 

Op voorstel van enkele onderwijsinstellingen organiseert de SVPB in april een vijftal regionale 
bijeenkomsten. Op basis van de aantallen en de geografische ligging is de volgende indeling gemaakt, 
met tussen haakjes het nominale aantal scholen, particulier en bekostigd:  
Noord Holland (8)  
Zuid en West Holland (18)  
Noord Nederland (10)  
Zuid Nederland (14)  
Oost en Midden Nederland (17) 
 
De bijeenkomsten zullen plaats vinden op locaties van onderwijsinstellingen met uitzondering van Oost 
en Midden Nederland: deze zal plaatsvinden bij de SVPB in Amersfoort.  
De contactpersonen van alle onderwijsinstellingen waarmee de SVPB een overeenkomst heeft gesloten 
zullen binnenkort een uitnodiging ontvangen. Hierbij zal ook input van de onderwijsinstellingen worden 
gevraagd.  

Publicatie slagingspercentages 2e helft 2012  
Op de website van de SVPB zijn de slagingspercentages van alle examenonderdelen over de periode juli 
t/m december 2012 geplaatst. Voor Beveiliger zijn ook de resultaten van de afzonderlijke 
onderwijsinstellingen geplaatst.  

Exameneisen waarop kandidaten in 2012 minder goed scoren  
De examens worden voortdurend toetstechnisch en inhoudelijk geanalyseerd. Over het afgelopen jaar 

http://www.svpb.nl/site/?nodeid=13665


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

Beveiliger (beroepsgericht) 

Beveiliging van gebouwen 2: 1.08.03  
2.03.03  
2.03.04  
2.05.01,  
2.09.02  
2.10.03 

Wettelijke kaders 2: 3.01.01  
3.03.04.02  
3.03.05.01  

Coördinator beveiliging (beroepsgericht) 

Beveiliging van gebouwen 3: 1.01.09  
1.06.02  
1.07.04,  
1.07.05  
1.08.02 

Veilig werken en dienstplanning 3: 3.07.01  
3.08.01  
3.10.01 

Wettelijke kaders 3:  4.04.03.02  
4.04.03.10  
4.05.06  

MOV en verklaring praktijkopleider leerbedrijf/verantwoordelijke onderwijsinstelling  
Sinds 1-1-2013 wordt voor de afname van het onderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 (Beveiliger) door de 
examinatoren gecontroleerd of, naast de Mede-ondertekeningsverklaring van ECABO (MOV) ook de 
verklaring van de praktijkopleider en de onderwijsinstelling in het praktijkwerkboek zit (ingevuld en 
ondertekend). Helaas is het in de maanden januari en februari regelmatig voorgekomen dat dit laatste 
formulier niet aanwezig was en de kandidaat niet voor dit onderdeel kon worden geëxamineerd.  
Wij vragen zowel leerbedrijven als onderwijsinstellingen om hier alert op te zijn.  

Klachten of bezwaarschriften over examenopgaven  
Met enige regelmaat ontvangt de examencommissie van de SVPB brieven of mailtjes met de volgende 
strekking: 

Beste examencommissie,  
Ik heb een klacht. Ik heb gisteren examen gedaan bij de SVPB en ben gezakt. Dit kwam omdat jullie 
allerlei vragen stelden die niet in mijn boek stonden en niet in de lessen op school zijn behandeld.  

Het kan inderdaad voorkomen dat bepaalde stof, die wel onderdeel uitmaakt van de exameneisen, niet 
voorkomt in lesmateriaal. Het zijn echter de exameneisen die het uitgangspunt vormen voor de selectie 
van vragen in bijvoorbeeld Wettelijke kaders BVL 2 en Beveiliging van gebouwen 2. De exameneisen 
staan op onze website.  



Eerste examen Praktijkopdracht persoonsbeveiliging  
Op verzoek van de branche is in het afgelopen jaar gewerkt aan het derde examenonderdeel voor het 
examen Persoonsbeveiliger: een open werk opdracht waarmee de kandidaat in de gelegenheid wordt 
gesteld zijn kennis toe te passen. Op 28 mei a.s. wordt voor de eerste keer dit examen afgenomen in 
ons examencentrum in Amersfoort. Aanmelden voor dit examen kan via de website. Let wel op de 
vooropleidings- en aanmeldingseisen: deze eisen zijn terug te vinden in het examenprogramma 
Certificaat Persoonsbeveiliging (zie voor verdere informatie onze website onder Certificaat 
Persoonsbeveiliging).  

 


