
 
EXAMINATOR 

 
 
 
Proeve van bekwaamheid 4.19 
 
Benodigdheden voor deze proeve: 
instructies voor kandidaat 
pen en papier 
portofoon 
dagrapport 
kopieermachine 
enveloppe A4 met tekst ‘vertrouwelijk’ 
koffiezetapparaat 
beoordelingsrapport Beveiliger 
kladversie beoordelingsrapport Beveiliger 
 
De kandidaat staat naast de receptie en leest de instructie. 
 
Situatieschets: 
De kandidaat werkt als beveiliger bij PEC BV. Hij loopt een brand- en sluitronde. Tijdens 
deze ronde treft de kandidaat een enveloppe aan onder het deksel van het kopieerapparaat 
(enveloppe is gedeeltelijk zichtbaar) met daarop de tekst ‘vertrouwelijk’. Tijdens dezelfde 
ronde stelt de kandidaat vast dat het koffiezetapparaat nog aan staat. 
 
Gewenste acties kandidaat: 

• neemt enveloppe mee 
• laat notitie achter van het meenemen van de enveloppe 
• zet koffiezetapparaat uit 
• sluit de deur van het kantoor 
• bergt enveloppe op bij de receptie 
• vermeldt in het dagrapport: 

o het koffiezetapparaat stond aan 
o het koffiezetapparaat uitgezet 
o enveloppe gevonden 
o enveloppe veiliggesteld 

 
 
Doelstelling van de proeve: 
Met deze proeve wordt getoetst of de kandidaat op de juiste manier met vertrouwelijk 
informatie kan omgaan, de juiste maatregelen kan nemen en kan aangeven wat er 
gerapporteerd moet worden. 
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KANDIDAAT 

 
 
 
Instructie kandidaat 4.19 

 
U werkt als beveiliger bij PEC BV.  
U loopt een brand- en sluitronde. 
 
Via de portofoon staat u in verbinding met de receptie. 
 
 
Specifieke instructie proeve: 4.19 
 
Na werktijd dienen alle elektrische apparatuur uitgeschakeld te zijn, met uitzondering van  
apparatuur waarop een gele sticker zit. 
 
Onregelmatigheden worden in het dagrapport vermeld. 
 
Hebt u deze instructies begrepen? 
 
De totale proeve moet binnen ca. 4 minuten zijn afgerond. 
De proeve kan maximaal 33 punten opleveren.  
 
Veel succes 
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PEC BV 

Dagrapport 

Datum 
     

 

Naam  beveiliger   
Diensttijd 
 

van                                   tot                                          uur
  

 
Tijdstip Bijzonderheden  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
Bevindingen bij overdracht dienst    Tijdstip : 
 
 
 
Sleutelkast  

Inventaris  

Overige  

 
 
Handtekening bij overdracht : 
 
Handtekening bij overname :    Naam : 
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     EXAMINATOR 

 KLADVERSIE BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                PvB 4.19 
Te vertonen gedrag Norm 

score 
Toegekende score 

 
Geboortedata 
 

       

neemt enveloppe mee 4       
laat notitie achter van het meenemen van 
de enveloppe 

4       

zet koffiezetapparaat uit 4       
sluit de deur van het kantoor 4       
bergt enveloppe op bij de receptie 5       
vermeldt in het dagrapport:  

• het koffiezetapparaat stond aan 3       
• het koffiezetapparaat uitgezet 3       
• enveloppe gevonden 3       
• enveloppe veiliggesteld 3       

Algemeen 
onjuist gebruik portofoon(procedure) en/of 
toepassing van de etherdiscipline: 

       

• neemt portofoon niet mee -1       
• voert portofoontest niet uit -1       
• meldt ronde niet aan -1       
• gebruikt niet ‘over’ tussen berichten -1       
• geeft vertrouwelijke informatie -1       

overschrijden van tijd door inefficiënt 
gedrag 

-4       

taalgebruik (onbegrijpelijk, krom, 
onbeleefd) 

-4       

Totale score 33       
Dit formulier is ontwikkeld uitsluitend ter ondersteuning van examinatoren tijdens het 
examen. De hierop verzamelde cijfers dienen per kandidaat overgenomen te worden op het 
Beoordelingsrapport Beveiliger. De kladversie dient na afloop van het examen vernietigd te 
worden. 
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       EXAMINATOR 
 KLADVERSIE BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                PvB 4.19 

Te vertonen gedrag Norm 
score 

Toegekende score 
 

Geboortedata 
 

       

neemt enveloppe mee 4       
laat notitie achter van het meenemen van 
de enveloppe 

4       

zet koffiezetapparaat uit 4       
sluit de deur van het kantoor 4       
bergt enveloppe op bij de receptie 5       
vermeldt in het dagrapport:  

• het koffiezetapparaat stond aan 3       
• het koffiezetapparaat uitgezet 3       
• enveloppe gevonden 3       
• enveloppe veiliggesteld 3       

Algemeen 
onjuist gebruik portofoon(procedure) en/of 
toepassing van de etherdiscipline: 

       

• neemt portofoon niet mee -1       
• voert portofoontest niet uit -1       
• meldt ronde niet aan -1       
• gebruikt niet ‘over’ tussen berichten -1       
• geeft vertrouwelijke informatie -1       

overschrijden van tijd door inefficiënt 
gedrag 

-4       

taalgebruik (onbegrijpelijk, krom, 
onbeleefd) 

-4       

Totale score 33       
Dit formulier is ontwikkeld uitsluitend ter ondersteuning van examinatoren tijdens het 
examen. De hierop verzamelde cijfers dienen per kandidaat overgenomen te worden op het 
Beoordelingsrapport Beveiliger. De kladversie dient na afloop van het examen vernietigd te 
worden. 
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EXAMINATOR 

 BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                                  PvB 4.19 
 Naam kandidaat: 
 

Geboortedatum: 

 Datum: 
 

Te vertonen gedrag Normscore 
 

Toegekende 
score 

Algemeen 

neemt enveloppe mee 4  
laat notitie achter van het meenemen van de enveloppe 4  
zet koffiezetapparaat uit 4  
sluit de deur van het kantoor 4  
bergt enveloppe op bij de receptie 5  
vermeldt in het dagrapport:   

• het koffiezetapparaat stond aan 3  
• het koffiezetapparaat uitgezet 3  
• enveloppe gevonden 3  
• enveloppe veiliggesteld 3  

Algemeen 
onjuist gebruik portofoon(procedure) en/of toepassing van 
de etherdiscipline: 

  

• neemt portofoon niet mee -1  
• voert portofoontest niet uit -1  
• meldt ronde niet aan -1  
• gebruikt niet ‘over’ tussen berichten -1  
• geeft vertrouwelijke informatie -1  

overschrijden van tijd door inefficiënt gedrag -4  
taalgebruik (onbegrijpelijk, krom, onbeleefd) -4  
Totale score 33  
Indien dit het definitieve beoordelingsrapport is, zetten beide examinatoren hun handtekening 

Handtekening 1e examinator  
 
 
 
 
 
 

Handtekening 2e examinator 
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