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Opdracht A 
Maak een tabel van één kolom. Verwerk uw uitwerking van opdracht B1 (zie hieronder) in deze 
tabel. Zet elke zin van uw uitwerking in een nieuwe rij. De lijnen van de tabel dienen zichtbaar 
te zijn op de print. Maak de gehele tekst in de tabel vet en cursief. Print vervolgens de tekst. 
 
 
Opdracht B1 
Geef antwoord op onderstaande vragen. Doe dit in de juiste volgorde. 

1. Noem vier zaken die de beveiliger meeneemt op zijn ronde 
2. Op welke twee manieren maakt de beveiliger de kluis in de kofferbak vast? 
3. Wat zit er volgens de beveiliger in de kluis? 
4. Noem twee taken die de surveillant opnoemt 
5. Wat is de code van de sector? 
6. Wat is de code van het object? 
7. Wat is de aard van de melding? 
8. Welke tekst staat er op de openstaande deur? 
9. Welke twee meldingen geeft de beveiliger terug aan de CP? 

 
 
Opdracht B2 
Maak een samenvattende rapportage van het filmpje in minimaal 5 en maximaal 10 zinnen. 
Gebruik volledige zinnen.  Verwerk de tekst in foutloos Nederlands.  
 
 



 
 

Waarnemen en noteren 2 
25 oktober 2016, versie 003 2 van 2 © SVPB 
 

BEOORDELINGSRAPPORT                                  EXAMINATOR 
 Waarnemen en noteren 2                                        opdrachtcode: WN49 
Naam kandidaat 
 

Geboortedatum 
 

Opdracht B1. Maximale score: 90 punten. 
Let op: sommige punten kunnen een afwijkende score hebben. 

Norm 
score 

Score 

1. Vier van de volgende zaken: portofoon, accu, sleutels, rijlijst, zaklamp, MBT 5  
5  
5  
5  

2. Met een ketting en een hangslot 5  
5  

3. Sleutels van klanten 6  
4. Twee van de volgende taken: controleren, alarm opvolgen, signaleren, aanwezig zijn 6  

6  
5. 130 6  
6. 90250 6  
7. Personen en open deur gesignaleerd 6  

6  
8. Nooduitgang 6  
9. Open deur aangetroffen maar geen personen 6  

6  
In de uitwerking moeten de antwoorden in de juiste volgorde zijn weergegeven, anders geldt 
een eenmalige aftrek 

-5  

subtotaal B1 90  
Opdracht B2. Maximale score: 10 punten.  
Zelfstandige naamwoorden (zn) dienen juist gespeld te worden. Per fout (ook 
repeterende) 1 punt aftrekken (maximaal 5 punten) 

 
 

10 

5  

Voor elke overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 1 punt aftrekken (maximaal 3 punten) 3  
Bij 5 of meer andere taalfouten (m.b.t. werkwoordsvervoegingen (wwv), interpunctie 
(ip), gebruik hoofdletters (hl), afkortingen (afk), overige spelfouten (os)): eenmalig 
2 punten aftrekken (minder dan 5 fouten: geen aftrek) 

2  

subtotaal B2 10  
Als opdracht B2 niet gemaakt is kunnen de punten niet toegekend worden 
Opdracht A. Maximale aftrek: 10 punten. 
Controleer of de uitwerking van de kandidaat in een tabel is verwerkt: de tabel dient te bestaan 
uit één kolom. Als dit niet het geval is: 
(een kolom zonder tekst is geen reden voor puntenaftrek) 

-2  

Elke zin van de uitwerking dient in een aparte rij te staan. Als dit niet het geval is: 
(een rij zonder tekst is geen reden voor puntenaftrek) 

-2  

De tekst van de uitwerking dient vet te zijn weergegeven. Als dit niet het geval is: -2  
De tekst van de uitwerking dient cursief te zijn weergegeven. Als dit niet het geval is: -2  
De uitwerking dient geprint te worden. Als dit niet gedaan is: -2  

subtotaal A -10  
totaal aantal punten B1 + B2 + A 100  

100-tabel 
Score  cijfer 
1 t/m 51 3 
52 t/m 58 4 
59 t/m 66 5 
67 t/m 73 6 
74  t/m 80 7 
81 t/m 88 8 
89 t/m 99 9 
100  10 

Handtekening 1e 
examinator 

Handtekening 2e 
examinator 

Controle telling 
 
B1 ……… x 5 =………… 

B1 ……… x 6 =………… 

B1          -5 =………… 

B2              =………… 

A ……… x -2 =………… - 

Cijfer 
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