
Periode: CBT examens 15 april t/m 30 april 2014

1. Doet u dit examen voor de eerste keer of gaat het om een herexamen?
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Eerste keer 279 70%
Herexamen 104 26%
Niet beantwoord 16 4%
Totaal 399

2. Als de voorlopige uitslag u reeds bekend is: 
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Ik ben geslaagd 211 53%
Ik ben deels geslaagd 73 18%
Ik ben niet geslaagd 103 26%
Niet beantwoord 12 3%
Totaal 399

3. Wat is uw mening over de volgende onderdelen van het examen?
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Ik heb de examenoproep op tijd ontvangen. 346 26 21 393 88% 7% 5% 9,2
Ik vond de informatie op de examenoproep  duidelijk en volledig. 352 25 15 392 90% 6% 4% 9,3
Ik kreeg tijdens het examen voldoende gelegenheid om te laten zien wat ik weet. 280 90 20 390 72% 23% 5% 8,4
De examenleider/surveillant heeft me op mijn gemak gesteld. 303 79 10 392 77% 20% 3% 8,8
Ik vond de instructies voorafgaande aan het examen duidelijk. 342 36 12 390 88% 9% 3% 9,3
Ik ben tevreden over het optreden van de examenleiders/surveillanten. 328 53 9 390 84% 14% 2% 9,1
Er was voldoende examentijd. 356 26 11 393 91% 7% 3% 9,4
Het was voldoende stil tijdens het examen. 296 68 28 392 76% 17% 7% 8,5
Ik vond het fijn dat ik na elk examenonderdeel kon kiezen of ik de (voorlopige) uitslag op 
het scherm te zien gekregen. 314 56 17 387 81% 14% 4% 8,9
Ik vind het belangrijk dat de vakkennis wordt geëxamineerd. 317 63 7 387 82% 16% 2% 9,0
Ik had geen moeite met de examenvorm (meerkeuzevragen en/of open werk). 222 130 30 382 58% 34% 8% 7,6
De opgaven waren duidelijk en begrijpelijk. 197 139 53 389 51% 36% 14% 7,0
De opgaven zijn duidelijk leesbaar op het beeldscherm. 347 31 7 385 90% 8% 2% 9,4
Ik had geen moeite met het bedienen van de knoppen op het beeldscherm. 349 22 14 385 91% 6% 4% 9,4
De print met de (voorlopige) uitslag na het laatste onderdeel vond ik duidelijk 297 75 14 386 77% 19% 4% 8,7



4.
Heeft u direct na afloop van het examen de foute antwoorden bekeken op 
beeldscherm?
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Ja 286 72%
Nee 104 26%
Niet beantwoord 8 2%
Totaal 398

5. Denkt u van deze informatie gebruik te kunnen maken?
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Ja 251 88%
Nee 28 10%
Niet beantwoord 7 2%
Totaal 286

6. Heeft u de website van de SVPB wel eens bezocht?
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Ja 340 85%
Nee 47 12%
Niet beantwoord 11 3%
Totaal 398

7.
In welke informatie was u geinteresseerd?
U kunt meerdere onderwerpen aankruisen. 
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Aantal 22 219 52 64 288 645
Percentage 3% 34% 8% 10% 45%

8. Kon u op de website van de SVPB de informatie vinden die u zocht?
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Ja 309 91%
Nee 22 6%
Niet beantwoord 9 3%
Totaal 340



Opmerkingen
de rugleuning van de stoel waar ik opzat kraakt nogal. zeer irriant en afleidend. maar op de manier hoe 
de vragen gesteld waren na vond ik het mee vallen.
GOED EXAMEN VOORAL MEERKEUZE VRAGEN ERIN HOUDEN

Het valt op dat het examen weinig overeenkomt met het boek waar ik uit heb gestudeerd. Beetje jammer.

ik vind dat ze wat meer dezelfde examen moeten geven, de 1 krijgt moeilijkere vragen dan de ander. En 
ze zouden de examen mee naar huis moeten geven of op de computer met een code na moeten laten 
kijken.
Sommige vragen zijn wat onduidelijk gesteld

Ik vind een aantal vragen niet goed gesteld. Naar mijn inziens niet verwarrend maar feitelijk onjuist.

Er zat een vrouw (een van de surveillanten) papier te knippen aan een tafel vlak achter mij, dit was erg 
hinderlijk en haalde mij uit mijn concentratie. voor de rest was het voldoende stil en ben ik over het 
algemeen erg tevreden.
top geregeld alleen de brief kwam 1 dag van tevoren pas aan voorderest TOP!!
Meer modelexamens op de site zetten. ik kon van ieder vak maar 1 vinden en was fijner geweest als er 
meer stonden
de vraagstelling van de examens, zijn soms redelijk moeilijk te begrijpen waardoor mensen snel fouten 
maken.
Nee ik vondt het prima alleen de vragen mogen makkelijker gesteld worden

Voor de examens wettelijke kaders en beveiliging van gebouwen en eigendommen meer modelexamens

nee, dit bevalt mij wel. ik ga zeker een herexamen doen nu ik weet wat ik kan verwachten
sommige vragen waren nog nooit behandeld in de les???
Meer informatie verstrekken over de examens. Ik heb hiervoor ook al examens moeten doen en je krijgt 
soms vragen wat niet in de stof staat. Hoe het examen wordt afgenomen is wel prettig.
De uitnodiging van het examen was niet duidelijk. Er werd aangegeven dat ik legitimatie mee moest 
nemen. Helaas moet ik weer naar de website om uit te zoeken wat hieronder valt. De vragen worden 
soms met moeilijke woorden gesteld en hierdoor kan er geen 'beeld' worden geschets naar de praktijk. 
Hierdoor is het dan ook onmogelijk om de vraag op een duidelijke manier te beantwoorden. De vragen 
gingen veel over het CAO. Helaas ben ik werkzaak bij een jeugdzorgdinstelling en heb ik niets te doen 
met het CAO. Hierdoor veel foute vragen!
de stoelen kraken heel erg onder het examen dat is best wel hinderlijk!
erg goed geregeld allemaal.
Er waren een aantal vragen die niet in ons boek werden besproken. Zoals vraag 24 Beveiliging van 
gebouwen 2. In ons boek staat niks over de Wet Mulder. Ik weet niet of dit aan ons boek ligt, uitleg van 
leraren of een andere oorzaak.
1 van de proefexamens van de SVPB die men gratis kon aftoetsen, en daar een paar antwoorden ervan 
werden als goed beschouwd, maar eigelijk fout zijn. Dat brengt een student in verwarring.



Ik vond de exaaminator een vriendelijk persoon die me erg op mijn gerust stelde
Nee, volgende keer beter hoop ik.
JA ZOALS ER KOMEN VRAGEN IN DIE WAAR JE NIET VOOR KAN LEREN EN DAT JE MET GELUK 
MOET KUNNEN BEANTWOORDEN EN HOPEN DAT ZE GOED ZIJN, VERDER VINDT IK DE VRAGEN 
WEL OKE.
Maak het iets makkelijker...
Ik denk dat examens op de computer niet altijd even goed is.

ik vind het niet noormaal als zware dislekt dat ik het gewoon moet zelf moet lezen of ander 200 euro of zo 
te betaalen voor me examen voor extra tijd het moet gewoon meteen krijgen zonder exstra te betalen. ik 
wist van hetr begin dat ik het niet ging halen omdat ik het zelf moet lezen en ja was optijd klaar maar op 
een gegevondmen wort je gewoon zo geireieert dat je de helft van de worden gewoon niet goed kan lezen 
en niet goed begrijpt omdat jullen denken dat dislekten ook zonder voor lezen maklijk dit kunnen doe IK 
VERTEL U DAT KAN NIET en dat gaat hem ook nooit worden dus als u gewoon aan de mensen zou 
denken niet van ow we moeten exrta werk doen dus wert de prijs meteen 3x zo hoor maar gewoon denk 
hun moeten ook de kans krijgen om dit gewoon goed te kunnen maken met vreidelijke groed thijs van 
berge henegouwen wilt u vedder in diskusie der over gaan dit is me mail thijsvbh@live.nl

ik vond het jammer dat het vast liep! meer aan doen dus
ALLES WAS pERFECT. IK ZAL DE SITE VAN SVPB EENS BEZOEKEN!
aanmerking, als iemand niet bij hem examen aanwezig kan zijn of zich zelf niet heeft opgegeven toch het 
examen moet betalen, vind ik schandalig!
Graag verschillende modelexamens voor meer oefenen
Het mag stiller zijn tijdens de examens!!! Vooral door de mensen die er rond lopen.
niks om toe te passen.
de vragen worden lastig gesteld
Het is prima georganiseerd, echter in het examenlokaal piepen de stoelen en dat stoort een beetje. 
Sommige vraagstellingen waren onduidelijk.
Stille muizen en toetsenborden zouden de boel flink moeten helpen.
Nee, het was duidelijk.
Nee was allemaal duidelijk.
Het was heel duidelijk maar het had wel stiller gemogen
Ga zo door;)
Er kwamen vragen in voor, die ik in het boek niet heb kunnen vinden.
Enigste nadeel vond ik dat je voor 2 examens hetzelfde bedrag betaald als voor 1 examen.
Alles van de eerste pagina moet eens zijn en niet oneens.
Ik zou het op prijs stellen als er meer duidelijkheid is over het praktijkexamen. het is me onduidelijk wat er 
van me verwacht word.



Sommige vragen contraderen informatie die wij tijdens onze lessen op school hebben geleerd. Ook zijn 
sommige vragen zodanig gesteld dat het bijna lijkt alsof het bewust als doel heeft mensen er in te laten 
tuinen (waar ik niet vanuit ga). Verder is het allemaal mooi geregeld! Ga zo door.

IK VOND HET ZEER JAMMER VAN DE STORING Wat een hoop mensen uit hun concentratie heeft 
gehaald
Ik had graag gezien dat er meer verschillende modelexamens beschikbaar waren. Op de site van de 
SVPB is dit per vak helaas maar 1 examen.
Nee, Alles was duidelijk
de vraagstelling bij sommige vragen is heel lastig te begrijpen.
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