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A prudent question is one-half of wisdom. 
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1. Inleiding 

 

 

De SVPB is verantwoordelijk voor de examinering op het gebied van 

beveiligingsopleidingen. Diploma‟s en certificaten, die wettelijk benodigd zijn voor het 

uitoefenen van het beveiligingsvak, zijn alleen te verkrijgen door te slagen voor een 

SVPB-examen. Het gaat hierbij zowel om de vakkennis- als de praktijkexamens. De SVPB 

is verantwoordelijk voor de inhoud en beoordeling van de examens, het faciliteren van de 

examens en de afwikkeling van het administratieve proces rondom de examens.  

 

Juist vanwege haar monopoliepositie wil de SVPB graag weten hoe de verschillende 

betrokken partijen de dienstverlening ervaren.  

 

In 2006 heeft de SVPB een tevredenheidonderzoek gehouden onder 3 doelgroepen: de 

examenkandidaten, de werkgevers en de opleidingsinstituten. Dit jaar is besloten 

opnieuw een tevredenheidonderzoek uit te voeren onder de 66 opleidingsinstituten 

waarmee de SVPB in 2011 een examineringsovereenkomst heeft gesloten.  

 

 

 

 

2. Doel van het onderzoek 

 
De SVPB neemt jaarlijks voor duizenden kandidaten examens af ten behoeve van de 

beveiligingsbranche. Voor een belangrijk deel gebeurt dit in opdracht van de 66 

onderwijsinstellingen, zowel bekostigd als particulier.  

De SVPB vindt een betrouwbaar en valide examenproduct uiterst belangrijk, maar ook de 

communicatie daarover en een goede dienstverlening.  

Alle onderwijsinstituten, die in de administratie van de SVPB zijn geregistreerd en 

waarmee een examineringsovereenkomst is afgesloten, zijn benaderd. Bij een aantal 

opleidingsinstituten hebben meerdere contactpersonen de vragenlijst ingevuld; hierna te 

noemen contractpartners of respondenten. 
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3. Opzet  

 

Het onderzoek is via internet uitgevoerd.  De contactpersonen van de onderwijsinstellingen 

hebben in week 36 een vooraankondiging per e-mail ontvangen. In week 37 werd een 

link aan de contactpersonen gemaild, zodat zij digitaal konden meedoen aan de enquête. 

De vragenlijst was zo opgebouwd dat alleen vragen over de eigen situatie beantwoord 

hoefden te worden. Voorbeeld: mocht het opleidingsinstituut aangeven niet over een 

praktijkexamencentrum (PEC) te beschikken, dan werden daarover ook geen vragen 

aangeboden. 

 

De vragenlijst is door de SVPB zelf opgesteld en bestond  uit 68 vragen, verdeeld over 8 

onderwerpen.  

 

- CBT-lokaal* 

- Praktijkexamencentrum 

- Praktijkwerkboek Beveiliger 

- Praktijkopdrachten Coördinator beveiliging 

- Website 

- Communicatie 

- Positie SVPB 

- Administratieve procedures 

 

* CBT = Computer Based Testing 

 

 

4.  Response  

 
De vragenlijst is uitgezet bij 66 opleidingsinstituten. Halverwege de responsetermijn 

waren 24 reacties ontvangen. Daarop is aan alle onderwijsinstellingen een 

herinneringsmail verzonden.  

 

 
 
46 contractpartners hebben gereageerd op de startvraag “Wilt u meedoen aan dit 

onderzoek?”. 2 personen hebben te kennen gegeven niet mee te willen werken aan dit 

onderzoek. Van 20 opleidingsinstituten is geen reactie ontvangen. 67% van de 

contractpartners heeft aan het onderzoek mee gedaan. 

  

67% 3% 30% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Wilt u meedoen aan dit onderzoek? 

ja nee geen reactie 
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5. Samenvatting 

 

 

Voor het tevredenheidonderzoek contractpartners SVPB 2011 zijn alle 66 

onderwijsinstellingen, waarmee de SVPB een examineringsovereenkomst heeft 

afgesloten, benaderd. 44 contractpartners hebben meegedaan aan dit digitale 

onderzoek; een response van 67%. 

 

Het onderzoek richt zich op een achttal specifieke onderwerpen. Bij alle onderwerpen 

werden zowel keuzevragen (eens-neutraal-oneens) als open vragen gesteld. Ook werd 

ruimte geboden voor suggesties en overige opmerkingen (in deze samenvatting cursief). 

 

De beantwoording van de keuzevragen, waarin gevraagd werd naar een mening (eens-

neutraal-oneens) of tevredenheid (tevreden-neutraal-ontevreden), laat zien dat de 

meerderheid van de contractpartners het gemiddeld eens is met de genoemde aspecten 

van de verschillende onderwerpen. 

Gemiddeld 74% is positief of tevreden over de verschillende genoemde aspecten per 

onderwerp; 19% is neutraal en gemiddeld 7% is het niet eens met  (of ontevreden over) 

de genoemde aspecten van de verschillende onderwerp. 

 

 
 

De verschillende aspecten van het CBT-lokaal en het PEC laten de hoogste tevredenheid 

zien (93% resp. 83%). De verschillende aspecten van de praktijkopdrachten CB en het 

praktijkwerkboek Beveiliger laten de laagste tevredenheid zien (64% resp. 65%).  

 

  

93% 

83% 

64% 

65% 

67% 

79% 

69% 

5% 

12% 

23% 

26% 

30% 

15% 

23% 

3% 

5% 

13% 

9% 

7% 

7% 

8% 
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CBT-lokaal 

Een zeer ruime meerderheid (gemiddeld 93%) is het eens met de 5 in het 

onderzoek genoemde aspecten van een computerlokaal voor de afname van de 

vakkennisexamens. 5% stelt zich neutraal op en 3% is het niet eens met de 

genoemde aspecten.  

  

PEC 

Een ruime meerderheid (gemiddeld 83%) is het eens met de 6 in het onderzoek 

genoemde aspecten van een Praktijkexamencentrum. Gemiddeld 12% is neutraal 

en 5% is het oneens met de genoemde aspecten. 

 

Op de open vraag waarom de onderwijsinstelling niet beschikt over een PEC en/of 

CBT-lokaal werd de relatie investering/aantal leerlingen veel genoemd. 

 

 

Praktijkwerkboek Beveiliger 

Een meerderheid (gemiddeld 64%) is het eens met de 5 in het onderzoek 

genoemde aspecten van het praktijkwerkboek Beveiliger. 23% stelt zich neutraal 

op en gemiddeld 13% is het niet eens met de genoemde aspecten. 

 

Dit onderwerp leverde veel verschillende opmerkingen van de respondenten op. 

Het gebruik van het boek, de inhoud en de rol van de examinator worden 

genoemd. 

 

Praktijkopdrachten Coördinator Beveiliging 

Een meerderheid (gemiddeld 65%) is het eens met de 5 in het onderzoek 

genoemde aspecten van de praktijkopdrachten Coördinator Beveiliging. 26% blijft 

neutraal en gemiddeld 9% is het niet eens met de genoemde aspecten. 

  

 Website 

95% van de respondenten geeft aan de website van de SVPB wel eens bezocht te 

hebben. 67% van de respondenten is het eens met de 2 genoemde aspecten van 

de website. Gemiddeld 30% is neutraal en 7% is het niet eens met de genoemde 

aspecten. 

Gevraagd naar gemiste informatie werd een aantal maal ‘digitaal aanmelden’ en 

‘oefenmateriaal’ genoemd. 
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Communicatie 

Gemiddeld 93% van de respondenten geeft aan telefonisch en/of via de e-mail 

contact te hebben met de SVPB. 64% geeft aan schriftelijk contact te hebben. 

 

Gemiddeld 58% geeft aan de in het onderzoek genoemde positieve aspecten in de 

communicatie met de SVPB te ervaren.   

Gemiddeld 8% geeft aan de in het onderzoek genoemde negatieve aspecten in de 

communicatie met de SVPB te ervaren. 

 

Gemiddeld 35% van de respondenten herkent zich in een of meerdere van de in 

het onderzoek genoemde aspecten met betrekking tot de informatieverstrekking 

door de SVPB via de digitale nieuwsbrief. 

  

Op de vraag naar suggesties m.b.t. de communicatie in het algemeen wordt de 

telefonische bereikbaarheid genoemd. 

 

Positie SVPB 

Gemiddeld 79% van de respondenten is het eens met de 5 in het onderzoek 

genoemde aspecten van de positie van de SVPB. Vooral de bekendheid en de  

waardering van een SVPB diploma/certificaat in de branche scoort hoog (91%). 

15% is neutraal en 7% is het niet eens met de genoemde aspecten. 

 

Gevraagd naar het algemene beeld dat men heeft van de SVPB scoren 

„professioneel‟ (82%) en „deskundig‟ (73%) het hoogst. Het laagst scoren 

„innovatief‟ (14%) en „log en bureaucratisch‟ (16%). 

 

De open vraag naar andere opmerkingen over de positie van de SVPB leverde  

gemengde reacties op. Digitaal aanmelding werd twee maal genoemd evenals de 

positie van de examinatoren. 

 

Administratieve processen 

Gevraagd naar de tevredenheid geeft gemiddeld 69% van de respondenten aan 

tevreden te zijn over de 10 in het onderzoek genoemde aspecten van de 

administratieve processen. 23% is neutraal en gemiddeld 8% is niet tevreden 

over de genoemde aspecten. 

Het meest tevreden is men over het per e-mail verzenden van overzichten van 

kandidaten (88%). Het minst tevreden is men over de aanmeldingstermijnen voor 

praktijkexamens (21%). 

 

Gevraagd naar suggesties m.b.t. de administratieve processen werden de 

verzendtermijnen en digitaal aanmelden en factureren genoemd. 
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6. Praktijkexamencentrum en CBT-lokaal 

 

 

Om te bepalen welke onderwerpen betrekking hebben op de situatie van de 

contractpartners, werd gevraagd of de onderwijsinstelling over een geregistreerd 

examencentrum beschikt.  

 

 

 
 

 

 

De helft van de respondenten (50%) beschikt over een geregistreerd PEC en/of CBT-

lokaal.  

 

In 2006 beschikte nog 61% van de ondervraagde onderwijsinstellingen over een 

Praktijkexamencentrum en/of een Theorie-examencentrum. De theorie-examencentra 

waren ingericht om schriftelijke examens af te nemen. Voor examenafname per 

computer moet een CBT-lokaal aan hoge, technische, eisen voldoen.  

 

Afhankelijk van het antwoord op deze vraag wordt de respondent „doorgesluisd‟ naar de 

volgende voor hem of haar relevante vraag. 

  

2% 32% 16% 50% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Beschikt u over een CBT-lokaal en/of PEC? 

Ja, CBT-lokaal  

Ja, PEC 

Ja, PEC + CBT 

Geen van beide 
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De open vragen naar het waarom van het ontbreken van een PEC en/of CBT-lokaal  zijn 

34 maal beantwoord. 65% van de antwoorden betreft een reactie op het ontbreken van 

een CBT-lokaal. De meest voorkomende antwoorden hebben betrekking op de combinatie 

investering/aantal deelnemers. 

 

De vraag “Waarom heeft uw onderwijsinstelling geen SVPB-geregistreerd PEC?” werd 

door 1 respondent (3%) beantwoord: 

 

- geen ruimte voor en we willen graag eerst informatie 
 

  

De vraag “Waarom heeft uw onderwijsinstelling geen SVPB-geregistreerd CBT-lokaal?” 

werd door 32% van de respondenten beantwoord: 

 

- geen geschikte locatie voorhanden  

- niet de beschikking over 20 computers 
- onvoldoende deelnemers 
- te duur 
- ruimtegebrek  
- streven naar een CBT lokaal dit schooljaar 
- zien de noodzaak er niet van in 
- alternatief in de buurt 
 

 

De vraag “Waarom heeft uw onderwijsinstelling geen SVPB geregistreerd PEC en/of CBT-

lokaal?” werd door 67% van de 34 respondenten beantwoord. Veel antwoorden werden 

door meerdere respondenten gegeven. 

 

- geen ruimte 

- hoge kosten 

- geen eigen locatie 

- te weinig leerlingen 

- technisch/organisatorisch niet mogelijk/rendabel 

- investering te groot/aantal leerlingen te klein 

- geen behoefte 

- maken gebruik van SVPB faciliteiten  

- misschien in de toekomst 
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6.a CBT-lokaal 

 

 

De contractpartners die aangegeven hebben te beschikken over een  CTB-lokaal is 

gevraagd hun mening te geven over een aantal aspecten van het lokaal voor de afname 

van de examens. Deze vragen zijn beantwoord door 8 van de 44 respondenten (18%). 

 

 
 

 

Alle respondenten zijn het eens met de volgende aspecten van het CBT-lokaal voor de 

afname van vakkennisexamens: 

- examinering in een CBT-lokaal is een goede constructie (100%) 

- het inzetten van een surveillant tijdens het examen verloopt soepel (100%) 

- de samenwerking en communicatie met de examenleider verloopt goed (100%) 

 

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de volgende aspecten van 

afname van vakkennisexamens in een CBT-lokaal:  

- het inplannen verloopt zonder problemen (75%) 

- bij technische problemen adequate ondersteuning (88%) 

 

Aanvullend is de mogelijkheid geboden andere opmerkingen over het CBT-lokaal te 

vermelden. 2 respondenten (25%)  hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

 

- prima samenwerking; onderlinge afstemming is goed en tevens is indien gewenst ad 

hoc overleg mogelijk 

 - tot nu toe geen problemen 

100% 

75% 

100% 

100% 

88% 

25% 

13% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Examinering van de vakkennis in een CBT-lokaal van de 
onderwijsinstelling is een goede constructie.  

Het inplannen van het CBT-lokaal voor de SVPB-
examens verloopt zonder problemen.  

Het inzetten van een surveillant met een SVPB-
verklaring tijdens de examens verloopt soepel.  

De samenwerking en communicatie met de SVPB-
examenleider verloopt goed. 

Bij technische problemen tijdens de afname van 
examens geeft de SVPB adequate ondersteuning.  

 CBT lokaal 

Mee eens Neutraal Mee oneens 
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6.b PEC 

 

De contractpartners die aangegeven hebben te beschikken over een  PEC  is gevraagd 

hun mening te geven over een aantal aspecten van het praktijkexamencentrum. Deze 

vragen zijn beantwoord door 21 van de 44 respondenten (48%). 

 

 
 

 

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de volgende aspecten van 

het praktijkexamencentrum: 

 

- examinering in een PEC is een goede constructie (95%)  

- de inrichtingseisen zijn realistisch (86%) 

- ik weet waar ik met een klacht over de examinatoren terecht kan (67%) 

- het inzetten van een rollenspeler voor de proeven is een goede constructie (81%) 

- het is belangrijk dat leerlingen kunnen trainen in het PEC (100%) 

- alleen getrainde rollenspelers mogen per 1 januari 2012 ingezet worden (71%) 

  

95% 

86% 

67% 

81% 

100% 

71% 

5% 

10% 

29% 

5% 

24% 

5% 

5% 

14% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Examinering van het praktijkexamen in een PEC is 
een goede constructie. 

De inrichtingseisen voor het PEC zijn realistisch.  

Als ik een klacht of een opmerking heb met 
betrekking tot het optreden van de examinatoren 

dan weet ik waar ik met die klacht terecht kan.  

Het inzetten van een rollenspeler van de 
onderwijsinstelling voor de proeven is een goede 

constructie.  

Het is belangrijk dat leerlingen kunnen trainen in 

het PEC ter voorbereiding van het examen.  

Tijdens het examen mogen per 1 januari 2012 
alleen door de SVPB geregistreerde (dus getrainde) 

rollenspelers ingezet worden. 

PEC 

Mee eens Neutraal Mee oneens 
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Aanvullend is de mogelijkheid geboden andere opmerkingen over het PEC te vermelden. 

4 respondenten (19%) hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt.  

 

- de inzet van een rollenspeler van buiten de organisatie geeft een nog neutraler 
examen. 

 - niet reëel dat daar weer kosten aan vast zitten 
 - ook dit verloopt goed 

- prima samenwerking; onderlinge afstemming is goed en tevens is indien gewenst ad 
hoc overleg mogelijk. 
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7. Praktijkwerkboek Beveiliger 

 

De contractpartners  is gevraagd hun mening te geven over een aantal aspecten van het 

praktijkwerkboek Beveiliger. Deze vragen zijn beantwoord door alle 44 respondenten 

(100%). 

 

 
 
 

Een ruime meerderheid van de respondenten is het eens met de volgende aspecten van 

het praktijkwerkboek: 

 

- het praktijkwerkboek is een goed hulpmiddel in de BPV (70%) 

- het is goed dat „mondelinge communicatie‟ wordt beoordeeld (68%) 

 

Een meerderheid is het eens met de volgende aspecten van het praktijkwerkboek: 

 

- de rol van het praktijkwerkboek levert geen problemen op tijdens het examen 

(61%) 

- aan de hand van het praktijkwerkboek verloopt het examen zonder problemen 

(59%) 

- het is goed dat ook „spelling‟ wordt beoordeeld (60%) 

  

70% 

61% 

59% 

68% 

60% 

23% 

25% 

23% 

23% 

21% 

7% 

14% 

18% 

9% 

19% 
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Het praktijkwerkboek voor Beveiliger is een goed 
hulpmiddel in de BPV.  

De rol van het praktijkwerkboek voor Beveiliger 
tijdens het praktijkexamen levert geen problemen 

op.  

Het praktijkexamen Beveiliger aan de hand van 
het uitgewerkte praktijkwerkboek verloopt zonder 

problemen.  

Het is goed dat de mondelinge communicatie 
wordt beoordeeld n.a.v. het gesprek over het 

praktijkwerkboek.  

Het is goed dat de examinatoren ook de spelling 
beoordelen bij schriftelijke uitwerkingen 

(praktijkwerkboek, waarnemingsopdracht).  

Praktijkwerkboek BVL 

Mee eens Neutraal Mee oneens 
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Aanvullend is de mogelijkheid geboden andere opmerkingen over het praktijkwerkboek 

te vermelden. 13 respondenten (30%) hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt. 

Dit leverde 11 inhoudelijke reacties op. (Van de 11 reacties is er 1 positief te noemen.) 

Een aantal punten is door meerdere respondenten genoemd.  

 
- De nieuwe versie van het PWB is een verbetering! 
- Het praktijkwerkboek is te uitgebreid. 
- Spelling en communicatie worden door de onderwijsinstelling geëxamineerd. 
- De rol van de examinator is heel bepalend. 
- Het praktijkexamen dient op de werkvloer te worden afgenomen. 
- Er wordt te weinig rekening gehouden met dyslectische kandidaten. 
- Het examenonderdeel is te kort. 
- Het boek zou eerst door de SVPB gecontroleerd moeten worden. 
- Sommige vragen hebben niets met het vak te maken. 
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8. Praktijkopdrachten Coördinator Beveiliging 
 
 
De vragen over de praktijkopdrachten Coördinator Beveiliging hoeven alleen beantwoord 
te worden door de contractpartners die daadwerkelijk kandidaten opleiden voor het 
diploma Coördinator Beveiliging.  

 

 
 
 

21 van de 44 respondenten (48%) leiden kandidaten op voor het SVPB-diploma 
Coördinator Beveiliging. 

 
 

De volgende vragen werden door deze 21 contractpartners beantwoord. 

 
  

48% 52% 

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Leidt u op voor het diploma CB? 

ja nee 

60% 

55% 

58% 

65% 

85% 

30% 

30% 

37% 

20% 

15% 

10% 

15% 
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15% 
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De set met praktijkopdrachten voor Coördinator 
Beveiliging vormt een goed instrument voor de BPV.  

De rol van de praktijkopdrachten voor Coördinator 
Beveiliging tijdens het praktijkexamen levert geen 

problemen op.  

De controle door SVPB van de uitgewerkte 
opdrachten bij aanmelding voor praktijkexamen 

Coördinator Beveiliging levert geen problemen op.  

Het praktijkexamen Coördinator Beveiliging aan de 
hand van de uitgewerkte opdrachten verloopt zonder 

problemen. 

Het is goed dat de mondelinge communicatie wordt 
beoordeeld n.a.v. het gesprek over de 

praktijkopdrachten.  

Praktijkopdrachten CB 

Mee eens Neutraal Mee oneens 
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Een ruime meerderheid (85%) van de respondenten vindt het goed dat de mondelinge 

communicatie wordt beoordeeld naar aanleiding van het gesprek over de 

praktijkopdrachten.  

 

De andere stellingen leverden minder enthousiaste reacties op; de meerderheid is het 

nog wel eens met de stellingen.  

 

- 60% van de respondenten is het eens met de stelling “de set met 

praktijkopdrachten voor CB vormt een goed instrument voor de BPV”. 30% stelt 

zich neutraal op en 10% is het er mee oneens. 

- 55% van de respondenten is het eens met de stelling “de rol van de 

praktijkopdrachten voor CB tijdens het examen levert geen problemen op‟. 30% 

stelt zich neutraal op en 15% is het er mee oneens. 

- 58% van de respondenten is het eens met de stelling “de controle van de 

opdrachten bijaanmelding door SVPB levert geen problemen op”, 37% blijft 

neutraal en 5% is het er mee oneens. 

- 65% van de respondenten is het eens met de stelling “het praktijkexamen aan de 

hand van de opdrachten verloopt zonder problemen”, 20% blijft neutraal en 15% 

is het er mee oneens. 

 

 

Aanvullend is de mogelijkheid geboden andere opmerkingen over de praktijkopdrachten 

te vermelden. Hoewel gemiddeld 35% van de respondenten het niet eens is met de 

verschillende aspecten van de praktijkopdrachten, maakt slechts 1 respondent gebruik 

van de gelegenheid te reageren. De reactie heeft betrekking op het niveau van de 

begeleiding op de werkplek.  
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9. Website 

 

Op de vraag “heeft u de website van de SVPB wel eens bezocht?” antwoorden 42 van de 

44 respondenten (95%) “JA”. 

 

Vervolgens is gevraagd naar de mening over 2 aspecten van de website. 

 

 
Een meerderheid (resp. 68% en 66%) vindt de website overzichtelijk en 

gebruikersvriendelijk. 

 

 

 
 

 

Op deze vraag mogen meerdere antwoorden aangekruist worden. De 44 respondenten 

gaven samen 166 antwoorden. 

Een ruime meerderheid (84%) van de respondenten geeft aan op zoek te zijn geweest 

naar informatie over de exameneisen en/of examenprogramma‟s.  

  

 

68% 

66% 

30% 

30% 

2% 

5% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

De website is overzichtelijk ingedeeld.  

De website is gebruiksvriendelijk.  

Website 

Mee eens Neutraal Mee oneens 

61% 

84% 

61% 

68% 

64% 

39% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Nieuwsberichten 

Exameneisen/Examenprogramma's 

Praktijkopdrachten 

Informatie over procedures 

Modelexamens 

Informatie over uitslagen 

Naar welke informatie was u op zoek? 
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Op de vraag “Heeft u op de website van de SVPB de informatie gevonden die u zocht?” 

antwoorden 41 van de 44 respondenten “JA” (93%). 

 

Van de mogelijkheid om aan te geven welke informatie gemist wordt op de website, is 

door 9 respondenten (20%) gebruik gemaakt. 

 

- cijferbepaling praktijkexamen 
- modelexamens geven een vertekend beeld, de echte examens zijn veel moeilijker 
- digitaal aanmelden (2x) 
- onduidelijk wanneer veranderingen in het examenprogramma plaatsvinden 
- meer oefenmateriaal voor examens (2x) 
- proefexamens vaker verversen 
- nieuwe examenkalender 

 

  

In antwoord op de vraag: “Heeft u nog suggesties met betrekking tot de website?” 

reageerden 3 van de 44 respondenten (7%).  

  

- momenteel niet; ik kan alles vinden wat ik nodig heb 

- de website komt erg vol over, het mag wat rustiger 

- soms is het niet duidelijk waar je moet zoeken, bij de SVPB of ECABO, zou handig zijn 
als onderwerpen doorgelinkt zouden zijn 
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10. Communicatie 

 

In dit hoofdstuk is gevraagd naar een aantal aspecten met betrekking tot de 

communicatie met de SVPB. 

 

In antwoord op de vraag “Op welke wijze heeft u contact met de SVPB?” konden 

meerdere antwoorden aangekruist worden. De 44 respondenten hebben samen 111 

antwoorden gegeven.  

 

 
  

 

Een zeer ruime meerderheid heeft zowel telefonisch (95%) als via de e-mail (91%) 

contact met de SVPB.  64% van de respondenten geeft aan schriftelijk contact te hebben 

met de SVPB. 1 respondent heeft van de mogelijkheid gebruik gemaakt een aanvullend 

antwoord te geven: contact via de examinatorendag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

95% 

64% 

91% 

2% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

telefonisch  

schriftelijk 

via de e-mail 

tijdens de bijeenkomsten van de kenniskring … 

tijdens de docentendagen van Edu-actief 

anders, nl examinatorendag SVPB 

Op welke wijze heeft u contact met de SVPB? 
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Op de vraag “Welke positieve aspecten ervaart u doorgaans in de communicatie met de 

SVPB?” zijn door de 44 respondenten 153 antwoordmogelijkheden aangekruist. 

Gemiddeld noemen zij 3,5 positieve aspecten.  

 

 

 
 

 

Een ruime meerderheid (82%) vindt dat op  een verzoek snel gereageerd wordt. Ook 

vindt een ruime meerderheid (73%) dat het ontvangen antwoord „to-the-point‟ is. Een 

minderheid (39%) noemt het contact „informeel‟.  

  

82% 

73% 

32% 

59% 

64% 

39% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Op een verzoek volgt een snelle reactie 

Het ontvangen antwoord is to-the-point 

Er wordt uitgebreide informatie verstrekt 

Men toont begrip voor de situatie 

Men is oplossingsgericht 

Men is informeel 

Welke positieve aspecten ervaart u? 
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Op de vraag “Welke negatieve aspecten ervaart u doorgaans in de communicatie met de 

SVPB?” zijn door de 44 respondenten slechts 25 antwoordmogelijkheden aangekruist. 

Gemiddeld noemen zij 0,5 negatieve aspecten.  

 

 

 
 

 

De telefonische bereikbaarheid wordt door 18% van de respondenten negatief ervaren. 

27% van de respondenten vindt dat de SVPB (medewerkers) zich formeel opstellen. 

  

18% 

0% 

2% 

9% 

0% 

27% 

0% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

 De SVPB is slecht bereikbaar. 

 Er wordt onjuiste informatie gegeven. 

 Er wordt onvolledige informatie gegeven. 

 Men toont geen begrip voor de situatie. 

 Men is niet oplossingsgericht. 

 Men stelt zich formeel op. 

 Er wordt 'van het kastje naar de muur gestuurd'. 

Welke negatieve aspecten ervaart u? 
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Regelmatig publiceert de SVPB een digitale nieuwsbrief. De contractpartners is gevraagd 

naar hun mening over de verschillende aspecten van deze nieuwsbrief. De 44 

respondenten kruisten samen 122 aspecten aan; gemiddeld 2,7 per respondent. 

 

 

 
 

Een meerderheid van de respondenten vindt de informatieverstrekking via de digitale 

nieuwsbrief zinvol (64%) en informatief (61%). Een minderheid vindt de informatie 

aanvulend (48%) en nuttig (43%). 23% heeft geen oordeel over de digitale nieuwsbrief.  

In antwoord op de vraag naar suggesties met betrekking tot de nieuwsbrief of de 

communicatie in het algemeen, reageerden 2 respondenten (5%): 

 

- bereikbaarheid aan de telefoon kan beter; maar een korte tijd per dag bereikbaar 
- extra nieuwsbrieven over een bepaald onderwerp. Altijd welkom. 

  

48% 

27% 

64% 

61% 

2% 

9% 

43% 

23% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

aanvullend 

concreet 

zinvol 

informatief 

te summier 

bekend 

nuttig 

geen oordeel over de digitale nieuwsbrief 

De informatieverstrekking via de nieuwsbrief is: 
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11. Positie  SVPB 
 

 

Aan de contractpartners is gevraagd naar hun mening over een aantal aspecten met 

betrekking tot de positie van de SVPB.  

 
 

Alle 44 contractpartners hebben deze vragen beantwoord.  

 

 

Een ruime meerderheid (88%) is het eens met de stelling dat het belangrijk is dat het 

examen voor een uniformberoep als Beveiliger en Coördinator Beveiliging door een 

onafhankelijke instelling wordt afgenomen.  

Een overgrote meerderheid (91%) is het eens met de stelling dat een SVPB-diploma 

alom bekend en gewaardeerd wordt in de beveiligings(opleidings)branche.  

Een meerderheid (64%) is het eens met de stelling dat de SVPB garant staat voor een 

onafhankelijke examinering en registratie. 27% van de respondenten is neutraal 

gebleven en 9% is het niet eens met deze stelling. 

Een meerderheid (70%) is het eens met de stelling dat een SVPB-diploma voor kwaliteit 

en niveau staat. 25% van de respondenten reageert neutraal op deze stelling; 5% is het 

niet eens met de stelling. 

Een ruime meerderheid (80%) is het eens met de stelling dat het apart examineren van 

vakkennis belangrijk is voor beroepsgericht onderwijs. 9% reageert neutraal op deze 

stelling; 11% is het niet eens met deze stelling. 

 

 

88% 

91% 

64% 

70% 

80% 

5% 

7% 

27% 

25% 

9% 

7% 

2% 

9% 

5% 

11% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Het is belangrijk dat het examen voor een 
uniformberoep als Beveiliger en Coördinator 

Beveiliging door een onafhankelijke instelling 
wordt afgenomen. 

Een SVPB-diploma/certificaat is alom bekend en 
gewaardeerd in de 

beveiligings(opleidings)branche. 

De SVPB staat garant voor een onafhankelijke 
examinering en registratie. 

Een SVPB-diploma/certificaat staat voor kwaliteit 
en niveau.  

Het apart examineren van vakkennis is 
belangrijk voor beroepsgericht onderwijs. 

Positie SVPB 

Mee eens Neutraal Mee oneens 
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Aan de contractpartners is gevraagd naar het algemene beeld dat zij hebben van de 

SVPB. Meerdere aspecten konden worden aangekruist. Alle 44 respondenten hebben 

deze vragen beantwoord en gaven samen 216 antwoorden; gemiddeld per respondent 5 

antwoorden. 

 

Een ruime meerderheid (82%) vindt de SVPB een professionele organisatie.  

Een meerderheid (73%) vindt de SVPB een deskundige organisatie. Een meerderheid 

vindt dat de SVPB haar afspraken nakomt (61%) en 66% vindt de SVPB betrouwbaar.  

Een krappe meerderheid (52%) vindt de SVPB goed benaderbaar. 

 

Een minderheid (45%) noemt de SVPB klantgericht. Ook de aspecten „innovatief‟, 

„onafhankelijk‟, „midden in de praktijk‟ en „gaat met haar tijd mee‟ worden door een 

minderheid van de respondenten genoemd.  

Een minderheid van 16% vindt de SVPB log en bureaucratisch en niemand vindt de SVPB 

streng. 

 

 

61% 

82% 

66% 

73% 

45% 

52% 

14% 

0% 

34% 

23% 

25% 

16% 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

De SVPB komt afspraken na. 

De SVPB is professioneel. 

De SVPB is betrouwbaar. 

De SVPB is een deskundige organisatie. 

De SVPB is klantgericht. 

De SVPB is goed benaderbaar. 

De SVPB is innovatief. 

De SVPB is streng. 

De SVPB is onafhankelijk. 

De SVPB staat midden in de praktijk. 

De SVPB gaat met zijn tijd mee. 

De SVPB is log en bureaucratisch. 

Wat is het algemene beeld dat u heeft van de SVPB? 
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Op de vraag naar andere opmerkingen over de positie van de SVPB, reageerden 7 

respondenten (16%). 

 

- De SVPB is een goede organisatie maar moet open staan voor veranderingen en 
verbeteringen. 

- De SVPB is jaren een log en stug instituut geweest. De laatste jaren ziet men een 
positieve verandering in de vorm van een organisatie welke wil veranderen en opener 
en toegankelijker wil worden. Het begin is er, maar er is nog een lange weg te gaan. 

- Examinatoren hebben dubbele petten op, namelijk ze geven ook op scholen les. Zou 
niet moeten kunnen. 

- De SVPB is niet log, maar de vertegenwoordiging tijdens de praktijkexamens komt bij 
de cursisten vaak bureaucratisch over. 

- Praktijkexamen, het scheelt weleens wie de examinatoren zijn. Waarom slaag je wel 
bij de een en niet bij de ander? 

- De SVPB is niet bij de tijd qua het aanmelden van kandidaten. Dit neemt nog te veel 
tijd in beslag. 

- De SVPB wil dat er digitaal wordt aangemeld. Dit programma is niet geschikt voor 
klassikale aanmeldingen. Hierover wordt niet goed gecommuniceerd en geen 
oplossing voor aangeboden. 
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12. Administratieve processen 

 

“Hoe tevreden is uw onderwijsinstelling over de volgende administratieve processen?” 

 

  

 
 

 

 

 

De vragen over de administratieve processen zijn door 43 van de 44 respondenten 

beantwoord.  

 

Over het algemeen is een meerderheid redelijk tevreden over de verschillende 

administratieve processen. Een ruime meerderheid (88%) is zeer tevreden over het via 

de e-mail verzenden van overzichten van uitslagen. Ook is een meerderheid (84%) 

tevreden over de informatie op die overzichten.  

 

Een meerderheid is tevreden over de aanmeldingstermijnen voor vakkennisexamens 

(57%), 29% is neutraal en 14% is niet tevreden over de aanmeldingstermijn voor 

vakkennisexamens. 
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Informatie op de factuur  

Gehanteerde betalingstermijn 

Administratieve processen 

Tevreden Neutraal Niet tevreden 
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Een krappe meerderheid is tevreden over de aanmeldingstermijn voor praktijkexamens 

(51%). 28% is neutraal en 12% is niet tevreden over de aanmeldingstermijn voor 

praktijkexamens. 

74% is tevreden over de termijn van verzending van de oproepen, 21% blijft neutraal en 

5% is ontevreden over de verzendingstermijn van de oproepen.  

64% is tevreden over de termijn van verzending van de examenuitslag, 17% is neutraal 

en 19% is ontevreden over de termijn van verzending van de uitslag. 

79% is tevreden over de wijze van verzending van de diploma‟s, 14% is neutraal en 7% 

is ontevreden over de wijze van verzending van de diploma‟s. 

Over de informatie op de factuur is 74% tevreden, 26% is neutraal. 

Over de gehanteerde betalingstermijn is 60% tevreden, 40% neutraal. 

 

 

De vraag naar suggesties met betrekking tot de administratieve processen leverde 6 

reacties op (14% van de respondenten). 

 

- Diploma's zouden aangetekend verzonden moeten worden. Duplicaten worden bij 
zoekraken niet verstrekt. Het is voor leerlingen vaak het eerste diploma wat gehaald 
wordt en daarom dubbel kostbaar voor deze groep. 

- Examenoproep mag eerder aangezien de sluitingstermijn 4 weken van te voren is. 
- Het duurt 4 weken voordat de diploma's verzonden worden door het SVPB naar de 

school. Voor de leerlingen is dit een lange tijd en gaan mij bellen, of het diploma van 
het SVPB al binnen is. Zij willen gaan solliciteren. Het aanmeldingsprogramma op de 
"oude manier" is nog de beste optie. Leerlingen zijn zelf verantwoordelijk voor de 
aanmelding. Met digitaal is de school verantwoordelijk. Dit is niet de bedoeling. 

- Het toezenden van de uitslagen duurt vaak te lang. 
- Papieren facturen zijn eigenlijk niet meer van deze tijd, digitaal aanleveren is beter 

voor het milieu en sneller. 
- Wanneer mogen wij digitaal aanmelden? 
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KOI_BLOK1 

1. Geachte contactpersoon,  
 
De SVPB wil graag weten hoe u, als contractpartner, denkt over de wijze waarop de examinering 
voor Beveiliger en Coördinator Beveiliging vormgegeven is en uw tevredenheid over de 
dienstverlening.  
 
Wij vragen dan ook uw medewerking bij het invullen van een vragenlijst. Het invullen van de lijst 
zal circa 15 minuten in beslag nemen. Wij gaan uiterst vertrouwelijk om met uw reactie.  
 
De vragen zijn gebundeld per onderwerp. Wanneer u alle vragen beantwoord heeft over een 
onderwerp, klikt u op de knop Verzenden.  
Let op: wanneer u eenmaal op Verzenden heeft geklikt, kunt u niet meer terug naar de vraag.  
Wilt u mee doen aan dit onderzoek?  

a. Ja 
b. Nee 

  

KOI_BLOK2 

Blok: 1 van 10 

Om te bepalen welke onderwerpen in uw situatie relevant zijn, verzoeken wij u antwoord te 
geven op de volgende vraag.  

2. Heeft uw onderwijsinstelling een door de SVPB geregistreerd examencentrum?  
 

   CBT-lokaal (vakkennisexamens) 

   Praktijkexamencentrum (PEC) 

   Geen van beide 
  

KOI_BLOK3a 

Blok: 2 van 10 

3. Waarom heeft uw onderwijsinstelling geen SVPB-geregistreerd PEC? 
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KOI_BLOK3b 

Blok: 2 van 10 

4. Waarom heeft uw onderwijsinstelling geen SVPB-geregistreerd CBT-lokaal? 

 

  

KOI_BLOK3c 

Blok: 2 van 10 

5. Waarom heeft uw onderwijsinstelling geen SVPB-geregistreerd CBT-lokaal of PEC? 

 

  

KOI_BLOK4a 

Blok: 3 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van een computerlokaal voor de afname van de 
vakkennisexamens (Computer Based Testing, CBT)?  

6. Examinering van de vakkennis in een CBT-lokaal van de onderwijsinstelling is een goede 
constructie.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

7. Het inplannen van het CBT-lokaal voor de SVPB-examens verloopt zonder problemen.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

8. Het inzetten van een surveillant met een SVPB-verklaring tijdens de examens verloopt soepel.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 
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9. De samenwerking en communicatie met de SVPB-examenleider verloopt goed.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

10. Bij technische problemen tijdens de afname van examens geeft de SVPB adequate 
ondersteuning. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

11. Als u nog andere opmerkingen heeft over CBT lokaal, kunt u deze hier kwijt. 

 

  

KOI_BLOK4b 

Blok: 3 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van een computerlokaal voor de afname van de 
vakkennisexamens (Computer Based Testing, CBT)?  

12. Examinering van de vakkennis in een CBT-lokaal van de onderwijsinstelling is een goede 
constructie.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

13. Het inplannen van het CBT-lokaal voor de SVPB-examens verloopt zonder problemen.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

14. Het inzetten van een surveillant met een SVPB-verklaring tijdens de examens verloopt soepel.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

15. De samenwerking en communicatie met de SVPB-examenleider verloopt goed.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

16. Bij technische problemen tijdens de afname van examens geeft de SVPB adequate 
ondersteuning. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 
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17. Als u nog andere opmerkingen heeft over CBT lokaal, kunt u deze hier kwijt. 

 

  

KOI_BLOK5 

Blok: 4 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van het Praktijkexamencentrum (PEC)?  

18. Examinering van het praktijkexamen in een PEC is een goede constructie. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

19. De inrichtingseisen voor het PEC zijn realistisch. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

20. Het inzetten van een rollenspeler van de onderwijsinstelling voor de proeven is een goede 
constructie.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

21. Als ik een klacht of een opmerking heb met betrekking tot het optreden van de examinatoren dan 
weet ik waar ik met die klacht terecht kan. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

22. Het is belangrijk dat leerlingen kunnen trainen in het PEC ter voorbereiding van het examen. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

23. Tijdens het examen mogen per 1 januari 2012 alleen door de SVPB geregistreerde (dus 
getrainde) rollenspelers ingezet worden. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 
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24. Als u nog andere opmerkingen heeft over het PEC, kunt u deze hier kwijt. 

 

  

KOI_BLOK6 

Blok: 5 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van het praktijkwerkboek Beveiliger?  

25. Het praktijkwerkboek voor Beveiliger is een goed hulpmiddel in de BPV. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

26. De rol van het praktijkwerkboek voor Beveiliger tijdens het praktijkexamen levert geen problemen 
op. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

27. Het praktijkexamen Beveiliger aan de hand van het uitgewerkte praktijkwerkboek verloopt zonder 
problemen. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

28. Het is goed dat de mondelinge communicatie wordt beoordeeld n.a.v. het gesprek over het 
praktijkwerkboek. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

29. Het is goed dat de examinatoren ook de spelling beoordelen bij schriftelijke uitwerkingen 
(praktijkwerkboek, waarnemingsopdracht). 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

30. Als u nog andere opmerkingen heeft over het praktijkwerkboek, kunt u deze hier kwijt. 
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KOI_BLOK11a 

31. Leidt u kandidaten op voor het SVPB diploma Coördinator Beveiliging?  

a. Ja 
b. Nee 

  

KOI_BLOK11b 

Blok: 6 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van de praktijkopdrachten Coördinator 
Beveiliging?  

32. De set met praktijkopdrachten voor Coördinator Beveiliging vormt een goed instrument voor de 
BPV. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

33. De rol van de praktijkopdrachten voor Coördinator Beveiliging tijdens het praktijkexamen levert 
geen problemen op. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

34. De controle door de SVPB van de uitgewerkte opdrachten bij de aanmelding voor het 
praktijkexamen Coördinator Beveiliging levert geen problemen op. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

35. Het praktijkexamen Coördinator Beveiliging aan de hand van de uitgewerkte opdrachten verloopt 
zonder problemen. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

36. Het is goed dat de mondelinge communicatie wordt beoordeeld n.a.v. het gesprek over de 
praktijkopdrachten. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

37. Als u nog andere opmerkingen heeft over de praktijkopdrachten, kunt u deze hier kwijt. 
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KOI_BLOK7a 

38. Heeft u de website van de SVPB wel eens bezocht? 

a. Ja 
b. Nee 

  

KOI_BLOK7b 

Blok: 7 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van de website? 

39. Naar welke informatie was u op zoek?  
U kunt meerdere onderwerpen aankruisen. 
 

   Nieuwsberichten  

   Exameneisen/Examenprogramma's 

   Praktijkopdrachten 

   Informatie over procedures 

   Modelexamens 

   Informatie over uitslagen 
  

40. Heeft u op de website van de SVPB de informatie gevonden die u zocht? 

a. Ja 
b. Nee 

  

41. Welke informatie mist u? 

 

  

42. De website is overzichtelijk ingedeeld.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

43. De website is gebruiksvriendelijk. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 
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44. Heeft u nog suggesties met betrekking tot de website? 

 

  

KOI_BLOK8 

Blok: 8 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van de communicatie? 

45. Op welke wijze heeft u contact met de SVPB?  
U kunt meerdere antwoorden aankruisen. 
 

   telefonisch  

   schriftelijk  

   via de e-mail 

   tijdens de bijeenkomsten van de kenniskring Orde & Veiligheid 

   tijdens de docentendagen van Edu-actief 

   anders 
  

46. Indien anders: 

 

  

47. Welke positieve aspecten ervaart u doorgaans in de communicatie met de SVPB?  
U kunt meerdere aspecten aankruisen. 
 

   Op een verzoek volgt een snelle reactie. 

   Het ontvangen antwoord is to-the-point. 

   Er wordt uitgebreide informatie verstrekt. 

   Men toont begrip voor de situatie. 

   Men is oplossingsgericht. 

   Men is informeel. 
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48. Welke negatieve aspecten ervaart u doorgaans in de communicatie met de SVPB?  
U kunt meerdere aspecten aankruisen. 
 

   De SVPB is slecht bereikbaar. 

   Er wordt onjuiste informatie gegeven. 

   Er wordt onvolledige informatie gegeven. 

   Men toont geen begrip voor de situatie. 

   Men is niet oplossingsgericht. 

   Men stelt zich formeel op. 

   Er wordt 'van het kastje naar de muur gestuurd'. 
  

49. De informatieverstrekking door de SVPB via de digitale nieuwsbrief is: 
U kunt meerdere aspecten aankruisen. 
 

   aanvullend 

   concreet 

   zinvol 

   informatief 

   te summier 

   bekend 

   nuttig 

   geen oordeel over de digitale nieuwsbrief 
  

50. Heeft u nog suggesties met betrekking tot de nieuwsbrief of de communicatie in het algemeen? 

 

  

KOI_BLOK9 

Blok: 9 van 10 

Wat is uw mening over de volgende aspecten van de positie van de SVPB? 

51. Het is belangrijk dat het examen voor een uniformberoep als Beveiliger en Coördinator 
Beveiliging door een onafhankelijke instelling wordt afgenomen. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 
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52. Een SVPB-diploma/certificaat is alom bekend en gewaardeerd in de 
beveiligings(opleidings)branche. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

53. De SVPB staat garant voor een onafhankelijke examinering en registratie. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

54. Een SVPB-diploma/certificaat staat voor kwaliteit en niveau. 
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

55. Het apart examineren van vakkennis is belangrijk voor beroepsgericht onderwijs.  
 
a. Mee eens  b. Neutraal  c. Mee oneens 

  

56. Wat is het algemene beeld dat u heeft van de SVPB? 
U kunt meerdere aspecten aankruisen. 
 

   De SVPB komt afspraken na. 

   De SVPB is professioneel. 

   De SVPB is betrouwbaar. 

   De SVPB is een deskundige organisatie. 

   De SVPB is klantgericht. 

   De SVPB is goed benaderbaar. 

   De SVPB is innovatief. 

   De SVPB is streng. 

   De SVPB is onafhankelijk. 

   De SVPB staat midden in de praktijk. 

   De SVPB gaat met zijn tijd mee. 

   De SVPB is log en bureaucratisch. 
  

57. Als u nog andere opmerkingen heeft over de positie van de SVPB, kunt u deze hier kwijt. 
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KOI_BLOK10 

Blok: 10 van 10 

Hoe tevreden is uw onderwijsinstelling over de volgende administratieve processen: 

58. Aanmeldingstermijnen voor vakkennisexamens 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

59. Aanmeldingstermijnen voor praktijkexamens 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

60. Aanmeldingsprocedure als totaliteit 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

61. Verzending van de oproepen voor het examen (2 weken voor de examendatum aan de kandidaat 
en in een overzicht aan de onderwijsinstelling) 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

62. Termijn van verzending van de uitslag van de examens  
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

63. Wijze van verzending van diploma’s 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

64. Via e-mail verzenden van de overzichten van de uitslagen van aangemelde kandidaten 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

65. Informatie op de overzichten van de uitslagen van aangemelde kandidaten 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

66. Informatie op de factuur 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 

  

67. Gehanteerde betalingstermijn 
 
a. Tevreden  b. Neutraal  c. Niet tevreden 
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68. Heeft u nog suggesties met betrekking tot de administratieve zaken? 

 

  

KOI_BLOK_NAAM 

69. Graag willen wij kunnen zien welke contractpartners hebben deelgenomen aan het onderzoek. 
Dit wordt los verwerkt van de antwoorden op de vragen in het onderzoek.  
 
Wat is de naam van de onderwijsinstelling? 

 

 

 


