
Periode: praktijk examen 15 april t/m 30 april 2014

1. Doet u dit examen voor de eerste keer of is dit een herexamen?

Aantal

Perc. 

Eerste keer 35 51%
Herexamen 25 37%
Niet beantwoord 8 12%
Totaal 68

2. Als voorlopige uitslag is verstrekt.
Ik ben voor alle examenonderdelen waarvoor ik examen deed

Aantal

Perc. 

Geslaagd 30 44%
Deels geslaagd 17 25%
Niet geslaagd 6 9%
Niet beantwoord 15 22%
Totaal 68

3. Wat is uw mening over de volgende onderdelen van het examen?

M
ee eens

N
eutraal

M
ee oneens

Totaal

%
 M

ee eens

%
 N

eutraal

%
 M

ee oneens

Cijfer

Ik heb de examenoproep op tijd ontvangen. 46 6 0 52 88% 12% 0% 9,4
Ik vond de informatie op de examenoproep duidelijk en volledig. 45 5 0 50 90% 10% 0% 9,5
Ik kreeg tijdens het examen voldoende gelegenheid om te laten zien wat ik kan. 32 15 3 50 64% 30% 6% 8,0
De examinator heeft me op mijn gemak gesteld. 35 10 5 50 70% 20% 10% 8,1
Ik vond de instructies voorafgaande aan het examen duidelijk. 37 11 2 50 74% 22% 4% 8,5
Ik ben tevreden over het optreden van de examinatoren 35 9 5 49 71% 18% 10% 8,2
Er was voldoende examentijd. 41 10 5 56 73% 18% 9% 8,3
Het was voldoende stil tijdens het examen. 50 4 0 54 93% 7% 0% 9,6
Ik vond het prettig om na afloop meteen de (voorlopige) uitslag te krijgen. 51 2 0 53 96% 4% 0% 9,8
De toelichting van de examinatoren op de uitslag was duidelijk. 38 10 5 53 72% 19% 9% 8,2
De rollenspeler speelde goed en overtuigend. 46 5 1 52 88% 10% 2% 9,3



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

Aantal

Perc. 

Ja 49 88%
Nee 7 13%
Niet beantwoord 0 0%
Totaal 56

7. In welke informatie was u geinteresseerd?

N
ieuw

sberichten

Exam
eneisen

Procedures

U
itslagen

Proefexam
ens

Totaal

Aantal 5 27 13 13 37 95
5% 28% 14% 14% 39%

8. Kon u op de website van de SVPB de informatie vinden die u zocht?

Aantal

Perc. 

Ja 41 87%
Nee 3 6%
Niet beantwoord 3 6%
Totaal 47



Opmerkingen
Nee. Alles is perfect en naar wens verlopen. Met dank aan het team van SVPB.

Mijn ervaring over het examen is zeer positief en ik vind dat zowel het examen en de examinatoren plus 
de acteur goed werk hebben geleverd, en ze hebben ons zeker goed op ons gemak gesteld.

Ik heb een aantal suggesties die betrekking hebben op het examen. Ten eerste lijkt het mij handiger 
voor de kandidaten om meer examentijd te krijgen zodat het examen beter gemaakt kan worden, 
ongeveer vijf minuten extra zou voldoende zijn. Ten tweede zou het fijner zijn als er meer tijd word 
gestoken in het nakijken van het examen, omdat dit nu zeker te gehaast word gedaan. Tot slot zouden 
alle kandidaten het natuurlijk op prijs stellen als zij langer de tijd kregen om hun fouten in te zien, dit is 
natuurlijk een leermoment en hier wil je rustig je tijd voor nemen.
ik vind dat er erg weinig proefexamens op de website staan. Ook zijn er rollenspellen die totaal niet 
geoefend kunnen worden. ik hoorde van een collega dat hun school wel 70 proefexamens ter 
beschikking hadden.
probeer een van dat negatieve imago af te komen als je op internet iets opzoekt is het 9 van de 10 keer 
negatief ook in de media is het ook niet altijd positief volgens mij onterecht MVG peter

Hallo er is wel degelijk verschil qua uitleg- geruststelling voor het examen. Ik M.Beerten heb vandaag 16-
04-2014 om 13.00 uur waarneming en noteren gehad. De examinatoren hebben het goed uitgelegd. 
Verschil wat prettig was dat, we voortijd met het samenzijn de id kaart en formulier kregen. Vervolgens 
naar het lokaal words opstarten en naam plus geboorte datum al op het scherm zetten. Voor mij al heel 
prettig om de reden dat ik pc cursus bij een KBO ouderenbond. 20 minuten red ik met twee vingers niet 
erg veel aanslagen. We kregen daarna de film 1 keer te zien. Vervolgens mochten we eerst 
aantekeningen maken. Daar werd opgewacht tot iedereen zover was. De film werd voor de tweede keer 
afgespeeld. Daarna opdracht gekregen en je kon beginnen. Nu ben ik helaas weer voor de derde keer 
gezakt, om de reden dat ik begrijpend lezen erg moeilijk vind en dislextisch ben. Ik zou graag willen 
vragen of er geen mogelijkheid is om het een op een het examen af te leggen, of mondeling. Het had 
voor mij vandaag niet zo mogen zijn en de mogelijkheid om in Mei aan het werk te kunnen kleiner 
gemaakt. Ik volg de studie bij BOC opleidingen bij de heer L.Bije in Zelhem. Globe Security Ik persoonlijk 
zou graag van u een reactie terug krijgen hoe ik dit verder moet doen. Met vriendelijke groeten, Marcel 
Beerten 06-22224863

De examinator was heel erg agressief aan het doorvragen met de proefen, hij was snel en hou het nog 
sneller!

voor de aanvraag van de examen of herexamen vind ik dat het te lang duurt. En dat het voor bepaalde 
kandidaat belangrijk is dat hij of zij slaagt wordt er door de S.V.P.B. te kritisch beoordeeld.

Vond de examinator niet goed ze waren oneerlijk ik vondt dat ik me rollenspel goed had gedaan maar 
alsnog gezakt was er niet mee eens. Want het kon niet zijn dat mijn hele klas ks gezakt voor het rollen 
spel



Er is in mijn ogen een fout gemaakt waar ik gelukkig overtuigend genoeg de examinatoren mee heb 
kunnen overtuigen, het ging hier om iets wat ik niet gezegt zou hebben. Weet zeker dat ik dit wel heb 
gezegt. Heb uitgelegt dat ik mezelf corrigeerde en daarvoor het had gezegt en ben blij dat ik hier 
inspraak over had omdat, het ervoor gezorgd heeft dat ik toch geslaagd ben.
ja! over waarnemen..is moeilijke vooral als je van het buitenland komt. Misschien dat jullie het kunnen 
beetje aanpassen.
Geachte, Ik ben blij dat een uitslag meteen na een examen mondeling word medegedeeld , alleen als 
men deels is gezakt zou ik dit schriftelijk willen hebben vanwege het feit dat men direct of zo spoedig 
mogelijk voor alleen het gezakte examen weer opnieuw wil aanvragen, natuurlijk begrijp ik ook dat men 
een voorlopige uitslag niet schriftelijk wil of kan vast leggen wegens dat schriftelijk een verplichting kan 
geven? Ik heb het examen zo spoedig mogelijk weer aan gevraagd en hoop als er een twijfel is dat die 
nog tijdig gewijzigd kan worden op het moment van de herexamen? Neem bijvoorbeeld men is gezakt op 
handelen in critieke situaties, deze kost net zoveel als een compleet examen, men vraagd het direct 
opnieuw aan en na drie weken is bijna het herexamen en de definitife uitslag bekend, hopelijk kan het 
dan alsnog gewijzigd worden?
De eerste keer dat ik het praktijkexamen voor Beveiliger II volgde te Amersfoort, moest ik na afloop voor 
een onderdeel een herexamen doen. Alleen de uitslag, hoe dit werd beoordeeld en uitgelegd was mij 
niet helemaal duidelijk! Verder was ik wat gespannen en dan is het meelopen van een examinator ook 
niet bevorderlijk. Maar dit is natuurlijk een exameneis. De andere keer voor het herexamen op 
18/04/2014 was het prettig om in de morgen verschillende rollenspellen te oefenen! Dit was trouwens op 
het ROC te Breda. Je kan even de puntjes op de I zetten. Ook kende ik de rollenspeler van de opleiding 
van Beveiliger II. Mvg, Arjen Faber.
Het was fijn dat de examinators relax waren,zo hoefde ik niet zenuwachrig te zijn voor mijn praktijk 
examens.
i.v.m.mijn leeftijd (60 jr) en faalangst zou ik wat meer tijd willen hebben voor het examen waarnemen en 
noteren

Ik vond het prettig om examen te doen bij de SVPB, enige minpuntje was dat het best een lange tijd 
duurde voordat ik klaar was met alle examens. (13.00 uur tot 17.00 uur) Ik had graag willen weten dat 
we een boterham en/of iets te drinken mee naar boven mochten nemen. Ik kreeg op een gegeven 
moment hoofdpijn van de honger. Verder ging het zoals in mijn belevenis een examen behoort te gaan.

Volledig tevreden.
ik voelde me wel op mijn gemak en naar mijn idee ook makkelijker als de vorige keer.
Geachte, Ik vind het jammer dat na afloop er geen briefje word meegegeven dat; - men duidelijk weet 
wat opnieuw moet? dit na aanleiding dat ik nu een herexamen doe binnen vrij korte tijd gelukkig en er 
van uitga dat ik dit onderdeel alleen hoef over te doen om te
Ik vind de herexamens voor ''Handelen In Kritieken Situaties'' erg duur.
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