
 
EXAMINATOR 

 
Proeve van Bekwaamheid 6.04 
 
Benodigdheden voor uitvoering van deze proeve: 
 
instructie kandidaat 
pen en papier 
script marktonderzoeker 
script man van concurrerend bedrijf 
beoordelingsrapport Beveiliger 
kladversie beoordelingsrapport Beveiliger 
telefoonlijst PEC BV 
 
Situatieschets: 
De kandidaat werkt als beveiliger bij PEC BV. Hij neemt plaats achter de receptie en krijgt 
een telefoontje. De persoon spreekt Engels en vraagt om het privé-nummer van een 
personeelslid.  
Vervolgens krijgt hij een telefoontje van een medewerker van een installatiebedrijf. De 
persoon stelt vragen over informatie met een vertrouwelijk karakter. 
 
A 
Gewenste actie kandidaat: 

• geeft in het Engels aan dat hij het nummer niet mag geven 
• zegt in het Engels dat de beller teruggebeld zal worden 
• vraagt in het Engels naar de naam van de beller 
• vraagt in het Engels naar het telefoonnummer van de beller 

 
B 
Gewenste acties kandidaat: 

• geeft adres PEC BV 
• noemt naam directeur 
• deelt mee dat hij geen informatie mag geven over 24-uur beveiliging 
• deelt mee dat hij geen informatie mag geven over de alarminstallatie 
• deelt mee dat hij geen informatie mag geven over camera’s in het bedrijf 
• verwijst de persoon naar de afdeling personeelszaken of andere relevante afdeling 

 
Als de kandidaat het gesprek afbreekt voordat vertrouwelijke gegevens worden 
gevraagd, worden geen punten toegekend voor deze onderwerpen. 
Als de kandidaat bij de vraag naar vertrouwelijke gegevens het gesprek correct 
afbreekt, dienen deze punten wel toegekend te worden. 
 
Doelstelling van de proeve: 
Met deze proeve wordt getoetst of de kandidaat op de juiste manier met vertrouwelijke 
informatie kan omgaan en beschikt over voldoende kennis van de Engelse taal. 

Proeve van bekwaamheid 6.04, modelexamen op site 
1 januari 2015, versie 214 1 van 7 © SVPB 



 
KANDIDAAT 

 
 
 
Instructie voor kandidaat 6.04 
 
De proeve bestaat uit twee losse delen. 
 
U werkt als beveiliger bij de receptie van bij PEC BV.  
 
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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ROLLENSPELER 

 
 
A 
Script persoon die vraagt naar privé nummer 6.04 
 
Hello, I really need to talk to Miss de Loo, but she is not in. Could you please give me her 
private phone number? 
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
But I really need to talk to Miss de Loo, it’s urgent. Can she call me back? 
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
My name is Mr. / Mrs. Williams. 
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
My telephonenumber is 06-88269654. 
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ROLLENSPELER 

 
 
 
B 
Script marktonderzoeker 6.04 
 
Ja, hallo, u spreekt met Simons Installatiebedrijf ‘De installateur’. Wij zijn bezig met het 
controleren van ons adressenbestand. Mag ik u wat vragen?  
 
<U STELT ALLEEN DEZE 5 VRAGEN> 

• wat is het adres van uw bedrijf?  
• wat is de naam van uw directeur?  
• is er 24-uur beveiliging? 
• is er een alarminstallatie? 
• zijn er camera’s in jullie bedrijf? 

 
<INDIEN KANDIDAAT GEGEVENS WEIGERT TE VERSTREKKEN> 
Maar het is echt alleen voor onze administratie hoor! 
Dank u. 
 
<NA DEZE VRAGEN BEEINDIGT U HET GESPREK> 
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       EXAMINATOR 

 KLADVERSIE BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                PvB 6.04 
Te vertonen gedrag Norm 

score 
Toegekende score 

 
Geboortedata 
 

       

A 
geeft in het Engels aan dat hij het nummer 
niet mag geven 

 
3 

      

zegt in het Engels dat de beller 
teruggebeld zal worden 

2       

vraagt in het Engels naar de naam van de 
beller 

2       

vraagt in het Engels naar het 
telefoonnummer van de beller 

2       

B 
geeft adres PEC BV 

 
3 

      

noemt naam directeur 3       
deelt mee dat hij geen informatie mag 
geven over 24-uur beveiliging 

5       

deelt mee dat hij geen informatie mag 
geven over de alarminstallatie 

5       

deelt mee dat hij geen informatie mag 
geven over camera’s in het bedrijf 

5       

verwijst de persoon naar de afdeling 
personeelszaken of andere relevante 
afdeling 

3       

Algemeen 
overschrijden van tijd door inefficiënt 
gedrag 

-4       

taalgebruik (onbegrijpelijk, krom, 
onbeleefd) 

-4       

niet volledig noteren van gevraagde 
gegevens 

-2       

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 6.04 
Te vertonen gedrag Norm 

score 
Toegekende score 

 
Geboortedata 
 

       

A 
geeft in het Engels aan dat hij het nummer 
niet mag geven 

 
3 

      

zegt in het Engels dat de beller 
teruggebeld zal worden 

2       

vraagt in het Engels naar de naam van de 
beller 

2       

vraagt in het Engels naar het 
telefoonnummer van de beller 

2       

B 
geeft adres PEC BV 

 
3 

      

noemt naam directeur 3       
deelt mee dat hij geen informatie mag 
geven over 24-uur beveiliging 

5       

deelt mee dat hij geen informatie mag 
geven over de alarminstallatie 

5       

deelt mee dat hij geen informatie mag 
geven over camera’s in het bedrijf 

5       

verwijst de persoon naar de afdeling 
personeelszaken of andere relevante 
afdeling 

3       

Algemeen 
overschrijden van tijd door inefficiënt 
gedrag 

-4       

taalgebruik (onbegrijpelijk, krom, 
onbeleefd) 

-4       

niet volledig noteren van gevraagde 
gegevens 

-2       

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 6.04 
Naam kandidaat: 
 

Geboortedatum: 

 Datum: 
 

Te vertonen gedrag Normscore 
 

Toegekende 
score 

A 
geeft in het Engels aan dat hij het nummer niet mag geven 

 
3 

 

zegt in het Engels dat de beller teruggebeld zal worden 2  
vraagt in het Engels naar de naam van de beller 2  
vraagt in het Engels naar het telefoonnummer van de 
beller 

2  

B 
geeft adres PEC BV 

 
3 

 

noemt naam directeur 3  
deelt mee dat hij geen informatie mag geven over 24-uur 
beveiliging 

5  

deelt mee dat hij geen informatie mag geven over de 
alarminstallatie 

5  

deelt mee dat hij geen informatie mag geven over 
camera’s in het bedrijf 

5  

verwijst de persoon naar de afdeling personeelszaken of 
andere relevante afdeling 

3  

Algemeen 
overschrijden van tijd door inefficiënt gedrag -4  
taalgebruik (onbegrijpelijk, krom, onbeleefd) -4  
niet volledig noteren van gevraagde gegevens -2  
Totale score 
 

33  

Indien dit het definitieve beoordelingsrapport is, zetten beide examinatoren hun handtekening 

Handtekening 1e examinator  
 
 
 
 
 
 
 

Handtekening 2e examinator 
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