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1. Overzicht belangrijkste wijzigingen 
 
In de volgende procedures zijn wijzigingen doorgevoerd.  
 
2.2. Geheimhoudingsverklaring en gedragscode examenfunctio-
naris 
Op meerdere punten gewijzigd en aangevuld. 
 
2.3 Fraudepreventie en controle identiteitsbewijzen 

 2. Wijzigingen in de identiteitsbewijzen 
 
3.Taakomschrijvingen 

 3.1 Corrector: m.b.t. representativiteit. 
 3.2 Examenleider: m.b.t. representativiteit. 
 3.3 Examinator: m.b.t. representativiteit. 
 3.5 Auditor: m.b.t. representativiteit. 

 
4.2. Waarnemen basis (403)  
Uit te spreken tekst 

 Laat het examen open staan op de pagina met de introductie-
tekst.  

 Na het beantwoorden van de vragen is het examen nog niet af-
gelopen, u krijgt dan nog een ander kort filmfragment te zien 
 

Meedelen uitslag 
 Er wordt geen uitslag meegedeeld. Het examen wordt later be-

oordeeld. De definitieve uitslag wordt gemaild. 
 
4.4. Specifiek rapporteren basis (404) 
 
4.6 Praktijkexamen beveiliger crebo 94850 en crebo 25407 
 Vul bij een onvoldoende cijfer het motivatieformulier praktijk-

examen BVL in. 
 

Praktijkopdrachten: CB en Leidinggeven/ BoCA en Vo-
CA/Winkelsurveillance en Planner. 
Controle en handelingen vooraf:  
 Het geplastificeerde beoordelingsrapport Praktijkopdrachten ….. 

wordt gebruikt als leidraad bij de motivatie van de beoordeling. 
 Gebruik indien nodig blanco kladpapier. 
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Bij de afname  
 Vul nu het digitale beoordelingsrapport praktijkopdrachten in 

met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.  
 
Correcties Rapportage en  correctie Onderzoek en rapportage PO 
/  Persoonsbeveiligingsopdracht PB 
 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dient door beide 

examinatoren/correctoren te worden gelezen. 
 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door 

middel van de voorgeschreven afkortingen.  
• Zelfstandige naamwoorden (znw)  
• overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 
• werkwoordsvervoegingen (wwv),  
• interpunctie (ip),  
• gebruik hoofdletters (hl) 
• afkortingen (afk) 
• overige spelfouten (os 

 
Correctie rapportage en Onderzoek en rapportage 
 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u 

het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de 
snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad)  datum 
correctie. 

 
6.1 Correctie Specifiek rapporteren basis 25407 
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2. Algemeen 
 
2.1. Examenreglement  
 
Zie voor het examenreglement de website van de SVPB: 
http://www.svpb.nl/regelingen/examenreglement/ 
 
 
  

http://www.svpb.nl/regelingen/examenreglement/
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2.2. Geheimhoudingsverklaring en gedragscode exa-
menfunctionaris 
 
 
2.2.1 Algemeen 
In deze geheimhoudingsverklaring en gedragscode wordt de benaming 
examenfunctionaris*) gebruikt. Hieronder worden alle functionarissen 
begrepen die de examencommissie van de SVPB ondersteunen bij de 
afname en beoordeling van de vakkennis- en praktijkexamens die onder 
verantwoordelijkheid van de SVPB worden afgenomen, inclusief het in-
terne toezicht op deze examens. 
 
*) i.v.m. de leesbaarheid wordt de mannelijke vorm gebruikt; daar waar 
‘hij/hem’ staat wordt derhalve ook ‘zij/haar’ bedoeld. 
 
 
2.2.2 Geheimhoudingsverklaring 

• De examenfunctionaris is zich bewust van zijn verplichtingen te-
genover derden onvoorwaardelijk en onherroepelijk strikte ge-
heimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat hem ten-
gevolge van zijn werkzaamheden voor de examencommissie van 
de SVPB bekend wordt; dit geldt in het bijzonder voor alle exa-
menopgaven, inclusief computerbestanden en audio-visuele 
middelen, die door de examencommissie van de SVPB worden 
ingezet voor examendoeleinden. 

• De examenfunctionaris verklaart dat hij, hierbij nadrukkelijk op 
zijn verplichtingen en verantwoordelijkheden tot beveiliging van 
de materie is gewezen. 

• De examenfunctionaris is zich ervan bewust dat bij beëindiging 
van zijn  werkzaamheden voor de examencommissie de door 
hem aanvaarde verplichtingen van kracht blijven en hij onder-
worpen blijft aan de sancties bij de wet gesteld, voor het geval 
dat hij bedoelde gegevens opzettelijk of uit onachtzaamheid ter 
kennis van onbevoegden doet komen. 

• De examenfunctionaris verklaart dat hij bekend is met de wette-
lijke en administratieve gevolgen van schending van de geheim-
houdingsplicht en niet-naleving van de beveiligingsbepalingen, 
zoals deze zijn vervat in de artikelen 98, 98a, 98b, 98c, 272 en 
273 van het Wetboek van Strafrecht. 
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2.2.3 Gedragscode 
Niet alleen deskundigheid of organisatorische vaardigheden maakt ie-
mand een goede examenfunctionaris, ook presentatie, houding en ge-
drag dragen hiertoe in belangrijke mate bij. Welk gedrag en welke hou-
ding correct is, is vaak een kwestie van gevoel. Dit gevoel is door de 
examencommissie van de SVPB door onderstaande gedragscode gefor-
maliseerd. Door de juiste houding en het juiste gedrag te benoemen, 
wordt een instrument toegevoegd aan de procedures en instructies die 
ervoor zorgen dat op een verantwoorde manier geëxamineerd wordt. 
Hiermee wordt voorkomen dat afbreuk wordt gedaan aan de goede 
naam van de examenfunctionaris en de SVPB.  
 
2.2.4 Representativiteit 
De examenfunctionaris is representatief, hij vertegenwoordigt namelijk 
niet alleen zichzelf maar ook de examencommissie. Voor de kledingeisen 
per functionaris, indien aan de orde, verwijzen we naar de taakomschrij-
vingen. 
 
2.2.5 Houding en gedrag 

• De examenfunctionaris is zich bewust van mogelijke belangente-
genstellingen en is zeer terughoudend als hij, bijvoorbeeld in zijn 
rol als opleider, wordt betrokken bij examinering. Het is  niet 
toegestaan dat een examenfunctionaris namens de onderwijsin-
stelling die het PEC beheert als rollenspeler in een SVPB-examen 
optreedt. 

• De examenfunctionaris die examens afneemt bij een onderwijs-
instelling, neemt de daar geldende huisregels in acht, tenzij er 
strijdigheid is met examenregelgeving. 

• De examenfunctionaris ventileert geen meningen of standpunten 
in het openbaar die de examencommissie of collega-
examenfunctionarissen in diskrediet kunnen brengen. Deze me-
ningen of standpunten kunnen neergelegd worden bij de exa-
mencommissie. 

• De examenfunctionaris maakt gebruik van de daartoe bestemde 
kanalen om eventuele problemen die verband houden met exa-
minering in brede zin te melden. De problemen kunnen betrek-
king hebben op bijvoorbeeld de praktische toepasbaarheid van 
examenopgaven maar ook op de houding of het gedrag van een 
collega-examenfunctionaris. 

• De examenfunctionaris attendeert in voorkomende gevallen col-
lega-examenfunctionarissen op deze gedragscode. 
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2.2.6 Social media 
• De examenfunctionaris publiceert geen (vertrouwelijke) informa-

tie op social media, waarover hij beschikt vanwege zijn rol als 
examenfunctionaris. 

• De examenfunctionaris gaat op social media niet in discussie met 
kandidaten, hun ouders, medeleerlingen of andere betrokkenen, 
onderwijsinstellingen, praktijkopleiders of leerbedrijven. 

• De examenfunctionaris is persoonlijk verantwoordelijk voor wat 
hij publiceert op social media.  

• De examenfunctionaris neemt bij twijfel over een publicatie of 
over de raakvlakken met SVPB-examens contact op met de 
examencommissie van de SVPB. 

 
2.2.7 Objectiviteit 

• De examenfunctionaris handelt in alle voorkomende omstandig-
heden in overeenstemming met het vastgestelde beleid van de 
examencommissie. Hij heeft kennis genomen van regels, richtlij-
nen, procedures en voorschriften van de examencommissie. 

• De examenfunctionaris is respectvol richting de kandidaten. Het 
proces van examineren en beoordelen vergt een zo objectief 
mogelijke positie. Dat er een zekere ‘formele afstand´ bestaat 
tussen kandidaat en examenfunctionaris is een gegeven dat niet 
verbloemd hoeft te worden, deze ´afstandelijkheid´ draagt bij 
aan een zo objectief mogelijk oordeel. Om deze redenen verdient 
het aanbeveling om niet te tutoyeren tenzij, vanwege de jonge 
leeftijd van de kandidaten, hierdoor juist een overdreven en on-
natuurlijke afstand wordt gecreëerd. 

• De examenfunctionaris maakt geen onderscheid tussen kandida-
ten op grond van ras, leeftijd, geloofsovertuiging of geslacht. 

• De examenfunctionaris examineert geen kandidaten die hij als 
opleider of begeleider zelf opgeleid of begeleid heeft, opdat hij 
niet alleen de examencommissie maar vooral zichzelf niet in een 
onacceptabele situatie brengt. Als door onvoorziene omstandig-
heden een eigen leerling geëxamineerd moet worden, wordt de 
examinering overgelaten aan de collega-examenfunctionaris. 

• De examenfunctionaris aanvaardt geen geschenken, gunsten, 
uitnodigingen en dergelijke van derden die een onafhankelijk en 
objectief oordeel in gevaar brengen of zelfs de schijn van belan-
genverstrengeling oproepen. 

• De examenfunctionaris examineert en beoordeelt kandidaten en 
geen onderwijsinstellingen of leerbedrijven. Hij onthoudt zich 
dan ook van commentaar over opleidingstrajecten. 
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• De examenfunctionaris beoordeelt elke kandidaat individueel en 
legt geen relatie met andere kandidaten (er wordt geen groep 
als totaliteit beoordeeld). 

 
2.2.8 Commerciële activiteiten 
Het is niet toegestaan om de positie die men bekleedt als examenfunc-
tionaris te gebruiken voor eigen gewin c.q. voor commerciële activitei-
ten. 
 
2.2.9 Meldplicht 
De examenfunctionaris dient wijzigingen die zich voordoen in zijn zake-
lijke of werksituatie of anderszins zaken die consequenties kunnen heb-
ben voor de SVPB in het algemeen en/of voor zijn inzet als examenfunc-
tionaris in het bijzonder terstond te melden aan de examencommissie. 
 
 
Ondergetekende verklaart zich akkoord met voorgaande. 
 

Naam:  
 
 
Datum:  
 
 
Plaats:  
 
 
 
 
 
Handtekening:  
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2.3. Fraudepreventie en controle  
identiteitsbewijzen 
 
Fraudepreventie 
Om ervoor te zorgen dat het examen een zo rustig mogelijk verloop kent 
maar vooral ook om fraude te voorkomen (zowel tijdens als na het exa-
men) mogen kandidaten alleen spullen die worden genoemd in het exa-
menprogramma bij zich hebben in de examenruimte. 
 
De spullen die niet zijn toegestaan in de examenruimten 
Niet toegestaan zijn smartphones, smartwatches, ‘oortjes’, overige 
communicatiemiddelen, foto/video-apparatuur en ‘gewone’ horloges 
(want het verschil tussen een smartwatch en een gewoon horloge is niet 
altijd duidelijk). 
Verder zijn ook de volgende zaken niet toegestaan: jassen, tassen, rug-
zakken, consumpties, waterflesjes e.d. 
In het examencentrum zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van 
spullen. 
Als het een examenlocatie bij derden betreft, dan draagt het bevoegd 
gezag aldaar zorg voor inname en beheer van voornoemde spullen. 

 
Actief toezicht houden ter voorkoming fraude 

1. Loop regelmatig door de examenruimte en let op afwijkend of 
zelfs verdacht gedrag van kandidaten. Let speciaal op de handen 
en de ogen van de kandidaat. 

2. Laat bij afwijkend of verdacht gedrag meteen merken dat u er 
bent en oplet. 

3. Neem zoveel mogelijk een strategische positie in het lokaal in 
waardoor u een goed overzicht houdt (ook als u bij een bepaalde 
kandidaat bezig bent). 

 
Hoe handelt u bij constatering van (mogelijke) fraude? 
Als een kandidaat tijdens het examen in bezit is van verboden appara-
tuur controleert u of er berichten zijn verstuurd en/of opnames zijn ge-
maakt. Eventueel hulp – laten – inroepen van ICT-ondersteuning om dit 
te laten controleren en/of te laten verwijderen (+ bewijs verzamelen). 
De kandidaat wordt van verdere deelname aan het examen uitgesloten. 
In dergelijke gevallen moet altijd telefonisch contact worden opgenomen 
met de examencommissie! 
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Controle identiteitsbewijzen 
Kandidaten die niet in bezit zijn van een hieronder omschreven identi-
teitsbewijs hebben geen toegang tot een SVPB-examen, tenzij de exa-
mencommissie van de SVPB schriftelijk ontheffing heeft verleend. 
 
Doel van de controle van het identiteitsbewijs 
a. Is de juiste kandidaat verschenen?  
b. Komen naam, geboortedatum, geboorteplaats op het identiteitsbewijs 

exact overeen met de presentielijst? Belangrijk, want deze gegevens 
worden uiteindelijk afgedrukt op het diploma. 

 
Identiteitsbewijs 
De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs: 

• Paspoort 
• Nederlandse identiteitskaart 
• Nederlands rijbewijs 
• Identiteitskaart uit een lidstaat van de Europese Unie 
• Nederlands vreemdelingendocument 

 
De geldigheidsduur van een identiteitsbewijs mag op de examendatum 
niet zijn verlopen. 
 
Landen van de Europese Unie 
De Europese Unie bestaat, naast Nederland, op dit ogenblik uit de vol-
gende landen: 
 
België Hongarije Polen 
Bulgarije Ierland Portugal 
Cyprus Italië Roemenië 
Denemarken Kroatië  Slovenië 
Duitsland Letland Slowakije 
Estland Litouwen Spanje 
Finland Luxemburg Tsjechië 
Frankrijk Malta Verenigd Koninkrijk 
Griekenland Oostenrijk Zweden 
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Controleer per kandidaat op volgorde van de presentielijst het 
identiteitsbewijs op de volgende punten 

• Visuele controle: is het identiteitsbewijs geldig?  
Let daarbij op de vorm, de oppervlakte, inkepingen, kleur, be-
schadigingen, aangebrachte veranderingen (een nieuwe foto) en 
losse pagina’s in het paspoort.  

• Controle van de geldigheidsdatum. 
• Controle van de correctheid van de naam, geboorteplaats en ge-

boortedatum. Let op spelling, hoofdlettergebruik en initialen.  
• Controle van de persoon met de foto op het identiteitsbewijs. 

Let daarbij op vorm van het hoofd, stand van de oren, vorm van 
de ogen en eventueel de lengte.  

• Het dragen van hoofdbedekking is niet toegestaan.                   
Hoofdbedekking is alleen toegestaan als de kandidaat op de foto 
van het identiteitsbewijs ook deze hoofdbedekking draagt. 

• Brillen: laat bij twijfel de kandidaat zijn bril afzetten.   
• Let op het gedrag van de kandidaat tijdens de controle. Stel bij 

twijfel controlevragen: wat is uw geboorteplaats, wat is de plaats 
van afgifte, e.d.  

• Laat de kandidaat de gegevens op de presentielijst ook grondig 
controleren voordat hij tekent. 

 
Hoe handelt u als gegevens op de presentielijst onjuist zijn? 
• Van de kandidaten die met MijnSVPB zijn aangemeld is het identi-

teitsbewijs in de meeste gevallen geüpload en gecontroleerd door 
een SVPB-medewerker. Als controle (nog) NIET heeft plaatsgevon-
den, dan is op de presentielijst bij de betreffende kandidaat een 
gemarkeerde tekst gezet en moet u een kopie van het identiteits-
bewijs (laten) maken en toevoegen aan het proces-verbaal.   

• Wanneer de gegevens op het identiteitsbewijs niet volledig over-
eenkomen met de presentielijst, dient u de wijzigingen zo duidelijk 
mogelijk aan te geven op de presentielijst (gebruik eventueel de 
achterkant). 
Laat bovendien de kandidaat meteen een kopie maken van zijn 
identiteitsbewijs en voeg dit als bijlage toe aan de presentielijst (de 
kandidaat mag BSN-nr. en pasfoto doorhalen; conform regelgeving 
Wbp). 
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Overige bijzonderheden 
Vrouwelijke kandidaten worden altijd onder hun meisjesnaam ingeschre-
ven. 
 
Op een identiteitsbewijs kan als geboortedatum 00-00-geboortejaar 
staan vermeld. In het examenregistratiesysteem kan 00-00 niet worden 
verwerkt. Om toch te kunnen aanmelden voor een examen is 00-00-
geboortejaar omgezet in 01-01-geboortejaar. 
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3. Taakomschrijvingen 
 
3.1. Corrector 
 
Begripsomschrijving 
De corrector is een deskundige op het vakgebied van het te beoordelen 
examenonderdeel, die de Examencommissie (EC) bijstaat bij de beoor-
deling van schriftelijk open werk van kandidaten. 

 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris is namens de EC belast met de verantwoordelijkheid voor 
de beoordeling van uitwerkingen van een examenonderdeel. Hij hanteert 
daarbij de voorschriften van de EC en rapporteert aan de EC. 
 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• kennis hebben van de structuur van de examens 
• op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en 

kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instruc-
ties 

• kwaliteitsbewust zijn 
• integer zijn 
• onafhankelijk zijn van de te examineren kandidaten 
• over goede communicatieve vaardigheden beschikken 
• over administratieve vaardigheden beschikken 
• accuraat en punctueel zijn 

 
Een functionaris dient over voldoende deskundigheid te beschikken om 
de uitwerkingen te kunnen beoordelen. Deze deskundigheid dient te 
blijken uit: 
 
Representativiteit 
De corrector kleedt zich representatief, hij vertegenwoordigt namelijk 
niet alleen zichzelf maar ook de examencommissie.  
 
Opleiding 
De functionaris is minimaal in het bezit van het certificaat Beveiliging C 
(het Vakdiploma Beveiliging is hieraan door de EC inhoudelijk gelijkge-
steld) of een gelijkwaardige opleiding op het betreffende vakgebied. 
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Werkervaring  
De functionaris beschikt tenminste over 5 jaar werkervaring in de bevei-
ligingsbranche in een leidinggevende of coördinerende functie eventueel 
in combinatie met ervaring met beveiligingsopleidingen op het betref-
fende vakgebied. 
De functionaris is op de hoogte van de betreffende justitiële regelgeving, 
de actuele examenprogramma’s en van belangzijnde procedures en in-
structies. 
 
De functionaris is bereid en in staat deel te nemen aan bijeenkomsten 
die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering.  
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3.2. Examenleider 
 
Begripsomschrijving 
De examenleider is een functionaris die de Examencommissie (EC) bij-
staat bij de afname van een examen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris is namens de EC belast met de leiding van een examen. 
Hij hanteert daarbij de voorschriften van de EC. 
De examenleider instrueert de kandidaten en houdt overzicht. 
In voorkomende gevallen kan de examenleider surveillanten aansturen. 
De examenleider leidt examens, zowel in de ruimten van de SVPB als bij 
onderwijsinstellingen. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de gehele 
gang van zaken en rapporteert aan de EC. 
 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• kennis hebben van de structuur van de examens 
• op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en 

kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instruc-
ties 

• kwaliteitsbewust zijn en op een correcte wijze autoriteit uitstra-
len 

• integer zijn 
• onafhankelijk zijn van de te examineren kandidaten 
• leiding en instructies kunnen geven aan groepen 
• over goede communicatieve vaardigheden beschikken 
• representatief zijn 
• regelvast zijn en het vermogen hebben kandidaten en surveillan-

ten hierop aan te spreken 
• beschikken over organisatietalent, administratieve vaardigheden, 

accuratesse en stressbestendigheid 
 
Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van beveiliging is niet noodza-
kelijk. Voor het afnemen van examens op basis van computerbased tes-
ting (CBT), is vaardigheid vereist met computerapparatuur en (inter-
net)software. 
In voorkomende gevallen maakt hij gebruik van een geluidsinstallatie. 
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Representativiteit 
Op de locatie van een onderwijsinstelling is de examenleider formeel 
gekleed tijdens een examen: 
Heren: kostuum of combinatie, overhemd met stropdas. 
Dames: mantelpak met rok of broek. 
De examenleider representeert immers op dat moment niet alleen zich-
zelf maar ook de EC als formele commissie die is belast met de uitvoe-
ring van de examinering van uniformberoepen waarbij ook een formele 
en uniforme uitstraling past. Op zomerse dagen mag het colbert/jasje 
uit. 
Voor de afname van CBT-examens in het examencentrum van de SVPB 
kan worden afgeweken van de kledingeisen, mits de representativiteit 
gewaarborgd blijft. 
De examenleider draagt een naambadge, zodat de kandidaten weten wie 
zij tegenover zich hebben. 
 
De functionaris is bereid en in staat deel te nemen aan bijeenkomsten 
die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 
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3.3. Examinator 
 
Begripsomschrijving 
De examinator is een deskundige op het vakgebied van het examen die 
de Examencommissie (EC) bijstaat bij de afname en beoordeling van een 
examen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris is namens de EC belast met de verantwoordelijkheid voor 
de afname van een examen. Hij hanteert daarbij de voorschriften van de 
EC. 
In voorkomende gevallen kan de examinator surveillanten en rollenspe-
lers aansturen. 
 
De examinator neemt examens af, zowel in de ruimten van de SVPB als 
bij onderwijsinstellingen. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de gehele 
gang van zaken en rapporteert aan de EC. 
 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• kennis hebben van de structuur van de examens 
• op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en 

kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instruc-
ties 

• kwaliteitsbewust zijn en op een correcte wijze autoriteit uitstra-
len 

• integer zijn 
• onafhankelijk zijn van de te examineren kandidaten 
• leiding en instructies kunnen geven aan groepen 
• over goede communicatieve vaardigheden beschikken 
• representatief zijn 
• regelvast zijn en het vermogen hebben kandidaten en surveillan-

ten hierop aan te spreken 
• beschikken over organisatietalent, administratieve vaardigheden, 

accuratesse en stressbestendigheid 
• beschikken over vaardigheid met computerapparatuur 

 
Een functionaris dient over voldoende deskundigheid te beschikken om 
de te examineren onderdelen af te kunnen nemen. Deze deskundigheid 
dient te blijken uit: 
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Opleiding 
De examinator is minimaal in het bezit van het certificaat Beveiliging C 
(het Vakdiploma Beveiliging is hieraan door de EC inhoudelijk gelijkge-
steld) of een gelijkwaardige opleiding op het te examineren vakgebied. 
 
Werkervaring 
De functionaris beschikt tenminste over 5 jaar recente werkervaring in 
de beveiligingsbranche in een leidinggevende of coördinerende functie op 
het te examineren vakgebied, eventueel in combinatie met ervaring met 
beveiligingsopleidingen op het betreffende vakgebied. 
De functionaris is op de hoogte van de betreffende justitiële regelgeving, 
de actuele examenprogramma’s en van belang zijnde procedures en 
instructies. 
 
Representativiteit 
De examinator is formeel gekleed tijdens een examen: 
Heren: kostuum of combinatie, overhemd met stropdas. 
Dames: mantelpak met rok of broek. 
De examinator representeert immers op dat moment niet alleen zichzelf 
maar ook de EC als formele commissie die is belast met de uitvoering 
van de examinering van uniformberoepen waarbij ook een formele en 
uniforme uitstraling past. Op zomerse dagen mag het colbert/jasje uit. 
 
De examinator draagt een naambadge, zodat de kandidaten weten wie 
zij tegenover zich hebben. 
 
De functionaris is bereid en in staat deel te nemen aan bijeenkomsten 
die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 
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3.4. Lid Commissie van Deskundigen 
 
Begripsomschrijving 
De leden van een Commissie van Deskundigen (CvD) worden aange-
zocht door de Examencommissie (EC) teneinde haar te ondersteunen bij 
het realiseren en in stand houden van inhoudelijk juiste examens die 
optimaal aansluiten op de eisen die gesteld worden vanuit de beroeps-
praktijk. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De werkzaamheden van een CvD hebben betrekking op een door de 
Examencommissie aangegeven taak. Een CvD wordt ingesteld voor be-
paalde tijd, binnen deze tijd dient de taak te worden verricht. Een CvD 
komt zo vaak bijeen als noodzakelijk is. De leden worden geacht alle 
vergaderingen bij te wonen. 
Opsomming van de meest voorkomende taken: 

• het ontwikkelen of beoordelen van exameneisen en/of exa-
menprogramma’s 

• het ontwikkelen van opgaven 
• het beoordelen van opgaven en/of examens inclusief de beoor-

delingsmodellen op basis van het examenprogramma en even-
tuele aanvullende voorschriften 

 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• kennis hebben van de structuur van de beveiligingsopleidingen 
• kennis hebben van de betreffende justitiële regelgeving, exa-

menprogramma’s en van belangzijnde procedures en instruc-
ties  

• kwaliteitsbewust zijn 
• punctueel en accuraat kunnen werken 
• integer zijn en handelen op basis van zijn verantwoordelijkheid 
• over goede communicatieve vaardigheden beschikken 
• beoordelingsvaardig en besluitvaardig zijn 

 
Een functionaris dient over zeer veel deskundigheid te beschikken over 
het te examineren vakgebied. 
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3.5. Intern auditor 
 
Begripsomschrijving 
Deze functionaris houdt in opdracht van de Examencommissie (EC) toe-
zicht op de uitvoering van de afname van examens. 
De functie van intern auditor is niet verenigbaar met die van examinator. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris voert een effectieve controle uit op de wijze waarop 
examens worden afgenomen, teneinde een objectieve, kwalitatief goede 
en doelmatige wijze van examineren van beveiligingsopleidingen te be-
vorderen. Hij baseert zich daarbij op de functiebeschrijvingen en de 
werkinstructies. 
De functionaris rapporteert zijn bevindingen aan de EC. 
Hij levert een bijdrage aan de verdere optimalisering van de examinering 
door gevraagd en ongevraagd de EC te adviseren over de inhoud en 
procesmatige afname van de examinering. 
De functionaris levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en 
het inwerken van  examenfunctionarissen en adviseert de EC bij de 
(her)benoeming van examenfunctionarissen. 
 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• ervaring hebben als examinator 
• op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en kan 

werken volgens voorgeschreven procedures en instructies 
• kwaliteitsbewust zijn en op een correcte wijze autoriteit uitstra-

len 
• integer zijn 
• onafhankelijk zijn van onderwijsinstellingen, leerbedrijven en 

examenfunctionarissen in het belang van een zuivere oordeels-
vorming 

• beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden 
• representatief zijn 
• regelvast zijn, rekening houdend met omstandigheden die zich 

kunnen voordoen en beschikken over het vermogen examen-
functionarissen op gebeurtenissen en handelingen aan te spre-
ken 
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Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van beveiliging is noodzake-
lijk. De functionaris dient gedegen kennis te hebben van de examen-
structuur voor de beveiligingssector en de examenprogramma’s, alsme-
de gedegen kennis van examinering in het algemeen en van de voor-
schriften van de EC en de administratieve procedures in het bijzonder. 
De functionaris dient over goede adviesvaardigheden te beschikken. 
 
Representativiteit 
De auditor is formeel gekleed tijdens een examen: 
Heren: kostuum of combinatie, overhemd met stropdas. 
Dames: mantelpak met rok of broek. 
De auditor representeert immers op dat moment niet alleen zichzelf 
maar ook de EC als formele commissie die is belast met de uitvoering 
van de examinering van uniformberoepen waarbij ook een formele en 
uniforme uitstraling past. Op zomerse dagen mag het colbert/jasje uit. 
 
De auditor draagt een naambadge, zodat de kandidaten weten wie zij 
tegenover zich hebben. 
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3.6. Examenontwikkelaar 
 
Begripsomschrijving 
De functionaris ontwikkelt producten voor examens. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris ontwikkelt op verzoek van de Examencommissie (EC) 
examenproducten. Hij hanteert bij het ontwikkelen de aangegeven in-
structies, formats en/of handleidingen. 
 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• volgens procedures en werkinstructies kunnen werken 
• kwaliteitsbewust kunnen werken 
• punctueel en accuraat kunnen werken 
• over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden beschik-

ken 
 
De functionaris dient over voldoende deskundigheid te beschikken om de 
gevraagde examenproducten te kunnen ontwikkelen en moet aan de 
volgende eisen voldoen: 

• kennis hebben van de structuur en niveau van de beveiligingsop-
leidingen 

• vakinhoudelijke kennis hebben op het gebied van de te ontwik-
kelen examenopgaven en bij voorkeur toetstechnische kennis en 
vaardigheden hebben m.b.t. het ontwikkelen van examenopga-
ven 

• grondige kennis hebben van de betreffende justitiële regelge-
ving, examenprogramma’s en van belangzijnde procedures en 
instructies 

 
De examenontwikkelaar is bereid en in staat deel te nemen aan bijeen-
komsten die worden georganiseerd door de EC in verband met deskun-
digheidsbevordering. 
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3.7. Rollenspeler   
 
Begripsomschrijving 
Een functionaris die onder regie van een examinator rollen speelt tijdens 
en ten behoeve van de afname van bepaalde examenonderdelen. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris is belast met het spelen van rollen bij de afname van een 
praktijkexamen. In alle gevallen is er een kandidaat aanwezig die op een 
bepaalde manier moet optreden.  
De functionaris acteert in opdracht van de examinator en is dan ook aan 
hem verantwoording schuldig. 
 
Benodigde specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• integer zijn 
• uitstekende mondelinge communicatieve vaardigheden hebben 
• instructies en regie-aanwijzingen nauwgezet opvolgen 
• voldoen aan competenties (invoelend vermogen in de rol, 

mimiek, stemgebruik, houding) 
 
Deskundigheid 
De functionaris is in het bezit van de SVPB verklaring Rollenspeler prak-
tijkexamens Beveiliger. 
Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van beveiliging is niet noodza-
kelijk. 
 
Extra aanwijzingen voor invulling taak rollenspeler 
Portofoongebruik 
Tijdens het examen wordt de kandidaat beoordeeld op het gebruik van 
de portofoon. Voor de rollenspeler is het dus belangrijk dat enige basis-
kennis van het portofoongebruik aanwezig. 
Bij het berichtenverkeer over de portofoon moet rekening worden ge-
houden dat berichtenverkeer kan worden afgeluisterd. Dit kan  bemoei-
lijkt worden door berichtgeving te coderen en door de juiste etherdisci-
pline. 
Gebruik duidelijke taal:  

• kort 
• duidelijk 
• doelgericht 
• binnen de context van vertrouwelijkheid 
• vermijd beleefdheden en sociale mededelingen  
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De Centrale Post geeft leiding aan het berichtenverkeer. Deze handhaaft 
de etherdiscipline (kan tot de orden roepen) en beslist of een gesprek is 
beëindigd. 
Tijdens het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van een aantal 
standaarduitdrukkingen: 
CP   Centrale Post 
Porto 1   Surveillant 
Over/geef bericht over U geeft de ander het woord 
Ik herhaal   Bij een wat lang of complex bericht 
Hier   Duidt uw eigen positie aan 
Spoed  Alleen gebruiken bij berichten die geen 

uitstel dulden 
Ik spel  Naam uitspreken en daarna spellen in 

NAVO spelalfabet 
Cijfers   Getal uitspreken door goed articuleren 
Wacht  U voert een actie uit en belooft 

terugkoppeling 
Uit   Het einde van de berichtgeving 
 
De portofoon is een belangrijk hulpmiddel voor de beveiliger als hij op 
ronde is. Voordat hij op ronde gaat moet hij zijn portofoon controleren. 
Een onderdeel van deze controle is een verbindingsonderzoek. De 
beveiliger roept naar de Centrale Post die antwoord geeft. Onderstaand 
een voorbeeld van het gesprek: 
 
Kandidaat: Centrale post, hier porto 1, over. 
Rollenspeler: Porto 1, hier Centrale Post, over. 
Kandidaat: Centrale Post, hier porto 1, dit is een portocheck, (hoe is de 
ontvangst), over. 
Rollenspeler: Porto 1 hier Centrale Post. Ik ontvang u luid en duidelijk, 
over/uit. 
 
NAVO spelalfabet: 
A = Alpha  N = November 
B = Bravo  O = Oscar 
C = Charlie  P = Pappa 
D = Delta  Q = Quebec 
E = Echo  R = Romeo 
F = Foxtrot  S = Sierra 
G = Golf  T = Tango 
H = Hotel  U = Uniform 
I = India  V = Viktor 
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J = Juliet  W = Whisky 
K = Kilo  X = X-ray 
L = Lima  Y = Yankee 
M = Mike  Z = Zulu 
 
Aanvang examinering 
De rollenspeler zorgt samen met de examinatoren voor aanvang van het 
examen dat het praktijkexamencentrum klaar is voor examinering: 

• de attributen die nodig zijn voor de proeven moeten in orde zijn 
en op een strategische plaats opgesteld worden zodat de 
kandidaat niet in één oogopslag een overzicht krijgt van alle 
proeven 

• de rollenspeler is op de hoogte van de werking van de attributen 
en de functies van het alarmpaneel zodat er snel gereageerd kan 
worden 

• het scenario en het script van de proeven moeten bij elk examen 
samen met de examinatoren doorgenomen worden 

• er moeten afspraken gemaakt worden over de rolverdeling en de 
invulling van de rollen  

 
De afstemming moet ervoor zorgen dat alle kandidaten op dezelfde 
manier geëxamineerd worden (de eerste kandidaat mag geen ‘testcase’ 
zijn). Kennis over het scenario en de beoordelingscriteria is nodig om de 
proeve in de juiste context te kunnen plaatsen zodat de rol correct 
gespeeld kan worden.  

• neem de personeelslijst PEC BV door zodat de personages 
bekend zijn 

• na kennisneming van de proeven heeft de rollenspeler geen 
contact meer met de kandidaten 

  
Nadat de logistieke voorbereidingen afgerond zijn doet de rollenspeler 
een soort ‘warming up’ ten behoeve van:  

• bewustwording  
• inleving 
• stemgebruik 
• concentratie  
• focus 

 
Bediening van de telefoon 
De rollenspeler past de toon van zijn stem aan aan de rol die hij op dat 
moment speelt. Deze toon is gebaseerd op de functionaliteit van de 
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persoon (bijvoorbeeld een boze of ongeduldige bezoeker of een 
bezorgde medewerker).  
Een praktische oplossing om een ‘schakelmoment’ met de telefoon in 
scene te zetten: even op de telefoon tikken. Als er dan vervolgens 
‘doorverbonden’ wordt, moet erop gelet worden dat de klank en de toon 
van de stem veranderen.  
 
Vormgeving rol 
De rollenspeler: 

• is reactief: hij houdt zich aan het script en geeft geen overbodige 
informatie waarmee een kandidaat geholpen wordt of op het 
verkeerde been gezet wordt  

• geeft de kandidaat de gelegenheid om zelfstandig te handelen 
• moet zelf informatie verzamelen op basis van een vraagstelling 

conform de 7 W’s: wie, wat, waar, waarom, welke wijze, 
wanneer en waarmee 

• verstrekt alleen informatie als de kandidaat daarom vraagt  
• stuurt niet  
• koppelt hele algemene vragen van de kandidaat terug: als de 

kandidaat bijvoorbeeld vraagt: “Wat moet ik doen?” dan moet 
het antwoord luiden: “Handel naar eigen inzicht.”. De kandidaat 
moet tijdens zijn examen de opdracht zelfstandig uitvoeren  

• improviseert niet 
• wijkt alleen af van het script in overleg met de examinatoren 

(tekst toevoegen of weglaten). Als de kandidaat iets geheel 
onverwachts doet moet in overleg met de examinator geacteerd 
worden. Hierbij moeten altijd de doelstelling en de 
beoordelingscriteria in het oog gehouden worden  

• vraagt om feedback en regie van de examinatoren  
• voert deze regieaanwijzingen ook uit 

 
Gedrag en houding zijn belangrijk omdat hierop altijd een reactie volgt 
van de kandidaat, ook als dit een reactie is die niet gewenst is. 
Belangrijk is dat de kandidaat in de gelegenheid gesteld wordt om te 
laten zien wat hij kan, hij moet de kans krijgen om op te treden. Handel 
consequent: elke kandidaat moet dezelfde kansen krijgen. 
Let op de non verbale acties: zorg ervoor dat niet alleen stem maar ook 
houding en  mimiek in overeenstemming zijn met het personage. 
 
Engels 
De rollenspeler kan een gesprek(je) in het Engels voeren. Het doel van 
het gesprek is het toetsen van beroepsgericht Engels. Het script voor het 
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gesprek is in het Engels en ook hier geldt dat er zo weinig mogelijk ge-
improviseerd mag worden. 
 
Agressie 
Door middel van de proeven wordt getoetst of de kandidaat om kan 
gaan met verschillende vormen van agressie: 

• verbale en non verbale agressie 
• zware vorm van verbale en non verbale agressie 
• lichte en zware vorm van agressie met gebruiksvoorwerpen. 

Fysieke agressie wordt niet getoetst.  
 
Afhankelijk van de casus wordt een vorm gekozen: 
Expressieve agressie manifesteert zich in de vorm van het (luidruchtig) 
uiten van ongenoegen, meestal gericht op de organisatie en of de 
situatie, (nog) niet persoonlijk. Kan escaleren in frustratieagressie. De 
rollenspeler uit luidruchtig kritiek, ongenoegen en verwijten. 
Frustratie agressie 
Deze vorm van agressie ontstaat door emoties zoals frustratie, boosheid, 
angst of wanhoop. Deze emoties lopen zo hoog op dat ze op een 
gegeven moment de overhand nemen. Om deze vorm van agressie in 
scene te zetten is het nodig om de agressie situatiegericht in te zetten 
en het vervolgens op de persoon te spelen. Hiervoor moet de 
comfortzone van de kandidaat betreden worden, hij moet uitgedaagd 
worden.  
Instrumentele agressie, agressie op de persoon, witte boordenagressie is 
agressie die doelbewust wordt ingezet om iets voor elkaar te krijgen. De 
agressie richt zich vaak op de persoon maar is niet persoonlijk. Het is 
dus geen reactie maar een doelbewuste actie. De rollenspeler is 
arrogant, neerbuigend en kleinerend. De woede is ingehouden en er is 
prak van oogcontact. Er kan gescholden worden, er worden bedreigingen 
geuit, er kan gediscrimineerd en geïntimideerd worden. Wederom is er 
sprake van het betreden van de comfortzone van de kandidaat en wordt 
hij uitgedaagd. 
Psychopathologische agressie, willekeurige agressie ontstaat door drugs- 
of alcohol gebruik of door psychisch verward zijn. Zoals bij een psychose 
of bij verkeerde medicatie. Lijkt op frustratieagressie maar is 
onvoorspelbaar en snel gewelddadig. 
 
Agressie integreren in de casus 
In de doelstelling van de proeven waarin getoetst wordt of voldaan 
wordt aan het correct omgaan met agressie wordt aangegeven om welke 
vorm van agressie het gaat. De rollenspeler bepaalt op basis hiervan 
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samen met de examinatoren welk scenario passend is. Aandachtspunten 
hierbij zijn: 

• oogcontact 
• defensieve/alerte houding 
• comfortzone 
• stemgebruik 
• non-verbale actie/fysieke uitdaging 
• vervolghandelingen in reactie op kandidaat 
• in beslag nemen 

 
Regieaspecten 
De rollenspeler zorgt ervoor dat de handelingen en eventuele attributen 
goed zichtbaar zijn. Ook de eigen houding en stemgebruik spelen een 
grote rol. Bij het onderdeel in beslag nemen moet extra aandacht 
uitgaan naar de manier waarop bijvoorbeeld een schroevendraaier of 
een hamer wordt overhandigd. Dit mag niet lijken op een aanval. 
Let op de kandidaat: denk aan de gevoelens die u moet oproepen. De 
verbale bedreiging moet helder zijn maar niet uit de hand lopen. Als de 
kandidaat ‘dichtklapt’ neem dan wat gas terug. Ga hierbij volgens het 
script te werk. Er mag geen fysiek contact zijn met de kandidaat. 
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3.8. CBT-surveillant 
 
Begripsomschrijving 
Een functionaris die onder leiding van een examenleider ondersteunende 
taken uitvoert en toezicht houdt tijdens de CBT examens bij een onder-
wijsinstelling. 
 
Taken en verantwoordelijkheden 
De functionaris is belast met het ondersteunen van de examenleider bij 
de afname van een examen. Hij hanteert daarbij de voorschriften van de 
Examencommissie (EC). 
De surveillant instrueert de kandidaten over het gebruik van de afname-
software, houdt toezicht en helpt de kandidaten in geval van storingen of 
problemen met de software of computerapparatuur. 
De functionaris is verantwoording schuldig aan de examenleider. 
 
Specifieke deskundigheid 
De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen: 

• op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en 
kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instruc-
ties 

• integer zijn 
• regelvast zijn en over het vermogen beschikken om kandidaten 

correct en duidelijk aan te spreken 
• gedegen kennis hebben van de procedures rondom de afname-

software 
• zeer punctueel en accuraat zijn 
• actief toezicht houden 
• kordaat optreden 

 
De functionaris is in het bezit van de SVPB verklaring CBT-surveillant. 
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4. Afname examens 
4.1. CBT 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aan-

wezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 
tel: 033-4504775). 

 Examencentrum Amersfoort: zet het tv-scherm aan de wand aan en 
start de examenmededelingen. 

 Zet de computers aan, start internet Explorer en QMP op en contro-
leer of er netwerkverbinding is. 
De volgende tekst verschijnt op het scherm: 

 
 Snijd de strookjes met ID’s en wachtwoorden.  
 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op 

volgorde van de presentielijst. 
 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 ALLEEN voor Vakkennis personeelsplanning: deel een calculator uit. 
 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd 

op.  
 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de 

receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs 

bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en 

houdt uw identiteitsbewijs voor controle klaar. Mijn naam is 
<NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB wel-
kom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 
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<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Voordat het examen begint controleer ik eerst uw identiteitsbe-

wijs en laat ik u de presentielijst tekenen. Deze controle kost eni-
ge tijd, maar verloopt soepeler als iedereen rustig meewerkt. Als 
het identiteitsbewijs niet geldig is mag u niet deelnemen aan het 
examen. 

 Na deze controle doe ik nog eerst nog een aantal mededelingen 
voordat u met het examen kunt beginnen. 

 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Uit te spreken tekst 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 

• Alleen het identiteitsbewijs en strookje liggen op uw tafel. 
• Wanneer u meerdere examenonderdelen moet afleggen kunt u 

zelf de volgorde bepalen. 
• U kunt tijdens de afname altijd een antwoord wijzigen. 
• Als u op een bepaalde vraag het antwoord niet weet, kunt u de 

opgave markeren (zie de knop ‘markeren aan’ op het beeld-
scherm). Er komt dan een rood vlaggetje bij deze vraag te 
staan. 

• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan 
kom ik naar u toe. 

• Aan het eind van het examenonderdeel wordt op het scherm de 
voorlopige uitslag getoond: voldoende of onvoldoende. Uiterlijk 
na 2 weken wordt het definitieve cijfer gemaild. 

• De examentijd per onderdeel  is maximaal 40 minuten. 
Als het examen is afgerond binnen deze tijd dan kunt u gedu-
rende de resterende minuten de gemaakte opgaven inzien in-
clusief de juiste antwoorden. 

• Als u klaar bent kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan. 
• U kunt nu omdraaien en starten met het examen.  
• Vul het ID-nr. en wachtwoord in en druk op ‘inloggen’. 

 Ik wens u veel succes. 
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<Houd bij kandidaten die 2 of 3 onderdelen doen de examentijd (40 
minuten per onderdeel) in de gaten en meld de kandidaat, die nog niet 
gestart is met het tweede onderdeel c.q. derde onderdeel, dit alsnog te 
doen>   
 
Aandachtspunten: 
 Kandidaten die te laat komen 

• Examencentrum Amersfoort 
Tot 20 minuten na aanvang van het examen kunnen kandida-
ten die te laat zijn gekomen, alsnog toegelaten worden. Zij 
worden verzameld bij de receptie en vullen de verklaring 
laatkomers CBT in bij de receptie en ondertekenen deze (zie 
bijlage 3). 

 Na 20 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en 
neemt de ingevulde verklaringen in. 

• Op locatie 
 De examenleider beslist en vermeldt dit op het proces-

verbaal. 
 
Verloop van het examen 
 Nadat de kandidaten hebben ingelogd zien zij in hun beeld-scherm 

een overzicht van de beschikbare toetsen. 
 
Per examenonderdeel: 
• Na het opstarten van het examen krijgt de kandidaat  een ex-

tra melding over het opstarten van de Secure Player: 
Sommige veiligheidsprocessen van Questionmark Perception 
kunnen toepassingen afsluiten om te verhinderen dat ze de 
veiligheidsmechanismen verstoren. Sla uit voorzorg uw gege-
vens op en sluit alle toepassingen af behalve uw webbrowser. 
Klik op OK. 

• Aan het begin van elk examen verschijnt er een welkomst-
boodschap, de kandidaat klikt op ‘doorgaan’. Vervolgens ver-
schijnt de eerste opgave in beeld en begint de tijd van het 
examen te lopen. 

• Om naar de volgende vraag te gaan klikt de kandidaat op 
‘volgende’ of op het vraagnummer. 

• Alle opgaven moeten beantwoord worden alvorens men kan 
afsluiten. 

• Nadat alle opgaven beantwoord zijn klikt de kandidaat op 
‘doorgaan’, vervolgens bevestigt de kandidaat dat de ant-
woorden verstuurd kunnen worden. 
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• De kandidaat krijgt in beeld dat het examen afgerond is. De 
kandidaat kan nu kiezen om de voorlopige uitslag op het 
scherm te zien via: Klik hier.  

• De kandidaat heeft nu de mogelijk tot inzage in de door hem 
beantwoorde opgaven. De kandidaat ziet direct welke opga-
ven hij goed (groen vakje) en fout (rood vakje) heeft beant-
woord. Bij iedere opgave staat onderaan in groene letters wat 
het juiste antwoord is. 

 
LET OP: Zodra een kandidaat zijn examen afgesloten heeft door op 
de knop ‘Hoofdmenu’ te klikken, is  inzage niet meer mogelijk. 
 

• Hierna klikt de kandidaat op ‘Hoofdmenu’ en kan met het vol-
gende examenonderdeel beginnen of, indien alle onderdelen 
zijn afgelegd de examenleider waarschuwen. 

• Na het klikken op Hoofdmenu wederom een melding over de 
Secure Player: Questionmark Secure wordt nu afgesloten. Klik 
op Ja om te bevestigen. Klik op Nee om met dit assessment 
door te gaan. Klik op Ja. 

 
 Commentaar ten aanzien van de inhoud van het examen 

Als een kandidaat commentaar heeft op de inhoud van een of 
meer examenopgaven, noteer dan op het proces-verbaal duidelijk: 

• het kandidaat-ID 
• de naam van het examenonderdeel 
• het nummer van de vraag waar een opmerking over is. 

Zet daarbij wat het commentaar op de vraag is.  
Informeer de kandidaat dat zijn commentaar wordt doorgegeven 
en uitgezocht. Mocht het commentaar terecht zijn dan wordt dit 
verwerkt in de examenuitslag. Formeel kan nog geen bezwaar 
worden ingediend omdat de uitslag nog niet is vastgesteld. 

 
Administratieve afhandeling na afloop van het examen 
 Sluit alle apparatuur af. 
 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingsmeldingen aan compu-

ters het unieke nummer van de computer en het ID-nr. van de 
kandidaat. Meld storingsmeldingen aan computers in Amersfoort 
direct aan de ICT  Helpdesk (toestel 619). 

 Verzamel de presentielijst, het proces-verbaal en de ID-strookjes. 
 Doe de documenten, inclusief alle ID-strookjes, in een  

envelop.  
 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
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 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen 
box. 
of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar 
het postagentschap. 

  
Noodprocedure CBT alleen Examencentrum Amersfoort 
 
In overleg met de Examencommissie SVPB wordt bekeken of en hoe het 
probleem kan worden opgelost als afname via QMP (tijdelijk) niet moge-
lijk is. 
 
 De kandidaten blijven in de ontvangstruimte of worden weer 

naar de ontvangstruimte gebracht. Stel de kandidaten gerust en 
meld dat er naar een passende oplossing wordt gezocht. De kan-
didaten moeten tot nader bericht in de ontvangstruimte aanwe-
zig blijven.  

 Neem contact op met de SVPB (al dan niet in overleg met de 
helpdesk), in overleg wordt het te volgen scenario bepaald. Het 
streven is altijd om examens via QMP af te laten nemen, des-
noods iets later als de storing van korte duur is.  

 
Als het examen niet met QMP afgenomen kan worden, moet de volgende 
procedure worden gevolgd. 
 
 Een  SVPB-collega komt met een USB-stick(s) met het digitale 

noodexamen (in PDF) naar het examenlokaal.  
 Op iedere PC wordt een kopie van het noodexamen op de desk-

top gezet. Steek hiervoor de USB stick in de PC en zet een kopie 
van de pdf op het bureaublad. Koppel de USB-stick los door ge-
bruik te maken van de optie Hardware veilig verwijderen en me-
dia uitwerpen. Rechts onderin menubalk op driehoekje klikken 

en vervolgens met de rechtermuistoets op het icoontje . 
Kies voor [STORE N GO uitwerpen]. Daarna pas de USB-stick uit 
de computer halen.  

 Zorg dat de pdf op “full-screen”staat (ctrl + L) en in leesmodus 
(ctrl + H)  

 Deel aan iedere kandidaat een antwoordblad Noodexamens (lig-
gen in ladeblok) uit en een SVPB-potlood. Let op: beroepsgericht 
Engels heeft afwijkende antwoordbladen (worden meegenomen 
door SVPB).  

 Haal nu de kandidaten op en neem ze mee naar het lokaal. 
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 Laat de kandidaten hun naam, ID, de naam van het examen en 
de datum invullen op het antwoordblad in blokletters.  

 Geef uitleg over het door de examenopgaven scrollen met de 
pijltjestoetsen. 

 Kandidaten kunnen nu starten met hun examen.  
 De 40 minuten examentijd gaan nu in, houd goed de tijd bij.  
 Noteer op het proces-verbaal het tijdstip, de evenementcode, 

het examenonderdeel en het nummer van de USB stick. 
 
 

CBT examen  Volgorde afname onderdelen bij 
noodprocedure 

Bij één examen 
(alleen BVL of 
alleen ESO enz.) 
 

Niet van belang, tenzij er veel herexa-
menkandidaten zijn, dan kiezen voor 
het onderdeel waarvoor de meeste 
kandidaten opgeroepen zijn. 

Bij verschillende 
examens 

Eerst het onderdeel waar de meeste 
kandidaten voor opgeroepen zijn, ver-
volgens de overige onderdelen. 
Noot: bij BVL en ESO is er een overlap 
in onderdelen, let goed op dat alle 
kandidaten op hetzelfde moment het-
zelfde onderdeel afleggen. 
De kandidaten hebben 40 minuten de 
tijd per examenonderdeel: houd de tijd 
dus goed in de gaten. 

  
 Doe na afloop de antwoordbladen per presentielijst in een enve-

lop. 
 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.2. Waarnemen basis (403)  
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aan-

wezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 
tel: 033-4504775). 

 Examencentrum Amersfoort: zet het tv-scherm aan de wand aan en 
start de examenmededelingen. 

 Zet de computers aan, start internet Explorer en QMP op en contro-
leer of er netwerkverbinding is. 
De volgende tekst verschijnt op het scherm: 

 
 Snijd de strookjes met ID’s en wachtwoorden.  
 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op 

volgorde van de presentielijst. 
 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd 

op.  
 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de 

receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs 

bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en 

houdt uw identiteitsbewijs voor controle klaar. Mijn naam is 
<NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB wel-
kom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 
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<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 

 Voordat het examen begint controleer ik eerst uw identiteitsbe-
wijs en laat ik u de presentielijst tekenen. Deze controle kost eni-
ge tijd, maar verloopt soepeler als iedereen rustig meewerkt. Als 
het identiteitsbewijs niet geldig is mag u niet deelnemen aan het 
examen. 

 Na deze controle doe ik nog eerst nog een aantal mededelingen 
voordat u met het examen kunt beginnen. 

 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Zet het eerste filmfragment klaar (laagste nummer). 
 
<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van 
aantekeningen>  
 
 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en han-

del conform: 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen basis. 

U krijgt zo dadelijk eenmaal een kort filmfragment te zien. 
 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak 

aantekeningen. Uw aantekeningen worden niet beoordeeld. 
 U krijgt 10 vragen die betrekking hebben op de gebeurtenissen 

in de film. U krijgt 10 minuten de tijd om de vragen te beant-
woorden. 

 Na 10 minuten krijgt u van mij een seintje dat u op de knop 
‘doorgaan’ moet klikken.  

 Als u eerder klaar bent kunt u ook op de knop ‘doorgaan’ klik-
ken. In beide gevallen worden dan de gegeven antwoorden defi-
nitief verwerkt. 

 Laat het examen open staan op de pagina met de introductie-
tekst.  

 Na het beantwoorden van de vragen is het examen nog niet 
afgelopen, u krijgt dan nog een ander kort filmfragment te zien 

 
<1x  het eerste filmfragment tonen.> 
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 U kunt nu omdraaien en starten met het beantwoorden van de 

vragen. 
 Vul het ID-nr. en wachtwoord in en druk op ‘inloggen’. 
 Ik wens u veel succes. 
 
 Zet het tweede filmfragment klaar (hoogste nummer). 
 
<Als alle kandidaten na 10 minuten klaar zijn met het beantwoorden van 
de vragen bij de eerste film:> 
 
Uit te spreken tekst 
 U kunt omdraaien naar het grote scherm, u krijgt nu het tweede 

filmfragment te zien. 
 Ook dit filmfragment krijgt u eenmaal te zien 
 Let weer goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. 

Maak weer aantekeningen. Uw aantekeningen worden niet be-
oordeeld. 

 U krijgt ook nu weer 10 vragen die betrekking hebben op de 
gebeurtenissen. U krijgt 10 minuten de tijd om de vragen te be-
antwoorden. 

 
<1x  het tweede filmfragment tonen.> 
 
 U kunt nu omdraaien en starten met het beantwoorden van de 

volgende 10 vragen. 
 Na 10 minuten krijgt u van mij een seintje dat u op de knop 

‘doorgaan’ moet klikken.  
 Als u eerder klaar bent kunt u ook op de knop ‘doorgaan’ klik-

ken. In beide gevallen worden dan de gegeven antwoorden defi-
nitief verwerkt.  

 U kunt de examenruimte pas verlaten als alle deelnemers aan 
het examen klaar zijn met het beantwoorden van de vragen. 

 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Controleer na afloop of: 

• kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen 
• op de PC’s geen werk is opgeslagen 
• de DVD is verwijderd uit de apparatuur 
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Meedelen uitslag 
 Er wordt geen uitslag meegedeeld. Het examen wordt later be-

oordeeld. De definitieve uitslag wordt gemaild. 
 
Administratieve afhandeling na afloop van het examen 
 Sluit alle apparatuur af. 
 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingsmeldingen aan com-

puters het unieke nummer van de computer en het ID-nr. van de 
kandidaat.  

 Doe de volgende documenten in een envelop: 
• ID-strookjes 
• kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen 
• presentielijst 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.3. Effectief waarnemen  
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, tel: 033-4504775). 

 Zet de computers aan, start SVPB-GMP-X  op en controleer of er 
netwerkverbinding is. 

 De volgende tekst verschijnt op het scherm: 
 

 
 
 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel 

op volgorde van de presentielijst. 
 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke exa-

mentijd op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten 

aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
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Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats achter de PC waarbij de strook met uw naam ligt 

en houd het identiteitsbewijs voor controle klaar. 
 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u na-

mens de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Voordat u aan het examen kunt beginnen zal ik de identiteitsbe-

wijzen controleren en de presentielijst laten tekenen. Als het 
identiteitsbewijs niet geldig is mag u niet deelnemen aan het 
examen. 

 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 

• Alleen het identiteitsbewijs en strookje liggen op uw tafel.  
• De examentijd voor het totale examen is maximaal 60 mi-

nuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na de exa-
mendatum bekend gemaakt. 

• U krijgt 3 films te zien, elke film duurt 12 minuten. 
• Lees de inleidende tekst goed door alvorens u de film start 

met de knop met de pijl naar rechts. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op 

dan kom ik naar u toe. 
• Als de film klaar is verschijnt de knop met de pijl weer. Hier 

klikt u op. 
• Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan. 
• De uitslag wordt uiterlijk gemaild. 
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<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
<Start per kandidaat het examen op, laat hem het ID-nr. en wachtwoord 
invullen, ‘inloggen’ en de eerste film starten.> 
 
Eventuele foutmeldingen bij het inloggen:  
indien gebruikersnaam of wachtwoord onjuist is ingevoerd verschijnt de 
melding: Gebruikersnaam en/of wachtwoord onjuist. 
Als de examentijd is verlopen omdat binnen GMP-X geen pogingen meer 
over zijn, verschijnt de melding: Deze gebruiker heeft niet langer toe-
gang. 
 
Attentiepunten bij de wachtwoordtekens:  
de volgende karakters komen voor: 
abcdefgijkmnopqrstwxyz 
ABCDEFGHJKLMNPQRSTWXYZ 
23456789 
*-+?=!%{}@ 
 
de volgende karakters komen dus niet voor:   
0 (nul) 1 (één)  
l (kleine letter el), h, u, U, v, V, O (hoofdletter) 
 
Graag uw aandacht voor het volgende: 
Als de kandidaat heeft ingelogd, de welkomsttekst heeft gelezen en met 
de cursor op de pijl naar rechts heeft geklikt om door te gaan, verschijnt 
de introductietekst in beeld. Om aan het daadwerkelijke examen te be-
ginnen moet weer met de cursor op de pijl naar rechts geklikt worden 
om door te gaan. Terwijl de beelden worden geladen verschijnt er boven 
elk afzonderlijk filmpje een blauwe balk. Als het laden van de filmpjes is 
voltooid starten alle filmpjes tegelijkertijd en kan de kandidaat beginnen 
met het examen. 
 
<10 minuten voor het einde van de examentijd.> 

 
 U hebt nog 10 minuten. 

 
<Als de examentijd is verstreken:> 
 
 Het is tijd, wilt u afsluiten. 
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Verloop van het examen 
 Commentaar ten aanzien van de inhoud van het examen 

Als een kandidaat commentaar heeft op de inhoud van het exa-
men, noteer dan op het proces-verbaal duidelijk: 

• het kandidaat-ID 
• de naam van het examenonderdeel 
• welke film en welk fragment.  
• noteer het commentaar. 

Informeer de kandidaat dat zijn commentaar wordt doorgegeven 
en uitgezocht. Mocht het commentaar terecht zijn dan wordt dit 
verwerkt in de examenuitslag die wordt gemaild. Formeel kan nog 
geen bezwaar worden ingediend omdat de uitslag nog niet is vast-
gesteld. 

 
Administratieve afhandeling na afloop van het examen 
 Sluit alle apparatuur af. 
 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingsmeldingen aan compu-

ters het unieke nummer van de computer en het  
ID-nr. van de kandidaat.  

 Verzamel de presentielijst, het proces-verbaal en de ID-strookjes. 
 Doe de documenten, inclusief alle ID-strookjes, in een  

envelop.  
 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
 
Noodprocedure Effectief waarnemen  
 
Als het examen niet met GMP-X afgenomen kan worden, moet de vol-
gende procedure worden gevolgd. 
 Haal samen met de receptionist het benodigde noodexamen op. 

Let erop dat de naam van het examenonderdeel vermeld op de 
doos of envelop exact overeenkomt met de naam van het te 
maken examenonderdeel. 

 
Controle en handelingen vooraf 
 Zet alle computers aan en start het document ‘Examenwerk’ op.  
 Sla op iedere computer het lege document in Word op het bu-

reaublad op onder de filenaam <datum>_<ID (kandi-
daat)nummer>.doc en laat het open staan zodat de kandidaat er 
straks direct mee aan de slag kan.  

 Zet het filmfragment startklaar. Als de DVD niet werkt, is er een 
reserve-exemplaar op de locatie aanwezig in de kast van de 
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noodexamens (kamer achter de receptie). Als de afspeelappara-
tuur dienst weigert en niet binnen het dagdeel kan worden gere-
pareerd kan het examenonderdeel Effectief waarnemen niet 
worden afgenomen. 

 Leg bij elke PC een pen en kladpapier klaar. 
 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten 

aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en 

leg het identiteitsbewijs voor controle klaar. 
 Mijn naam is <NAAM>, ik ben examenleider en heet u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Voor het afspelen van de film zal ik de identiteitsbewijzen con-

troleren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbe-
wijs niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen. 

 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens 
u met het examen kunt beginnen.  

 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Uit te spreken tekst 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 

• Dit examen duurt 60 minuten. 
• De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na de examendatum 

bekend gemaakt 
• Het is toegestaan aantekeningen te maken op het door de 

SVPB verstrekte kladpapier. Dit wordt na het examen echter 
wel ingenomen. 

• Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdrachten 
vermeld staan. 

• Werk de opdrachten uit in Word. U kunt gebruik maken van 
alle mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontro-
le. 

• Sla tussentijds regelmatig uw werk op. 
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• Alleen de print wordt beoordeeld. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan 

kom ik naar u toe. 
• Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar 

u toe. 
• U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.  
• Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik 

de print naar u toe. 
• Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking. 
• Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.  
• De uitslag wordt gemaild. 
 U kunt nu omdraaien en starten met het examen. 

 Ik wens u veel succes. 
 

 U krijgt van mij nu eerst de opdrachten. Daarna krijgt u éénmaal 
een film te zien. Kijk goed naar de film en maak aantekeningen. 

 
<Uitdelen van de opdrachten> 
 
 U krijgt nu 3 minuten om de opdrachten te lezen. 
 
<1x tonen filmfragment> 
 
 U krijgt nu 30 minuten om de opdrachten uit te werken.  

 
 Ik wens u veel succes. 
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Tijdens de examenafname 
 
<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is inge-
voerd.> 
<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren 
wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; con-
troleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.> 
 
<Kandidaat mag vervolgens examenruimte verlaten.> 
 
<10 minuten voor het einde van de examentijd.> 
 
 U hebt nog 10 minuten. 

 
<Als de examentijd is verstreken:> 
 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 
 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Controleer na afloop of: 

• kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen 
• op de PC’s geen werk is opgeslagen 
• opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen 
• de DVD is verwijderd uit de apparatuur 
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Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• de DVD 
• de kandidatensets 
• de examenopdrachten 
• de uitwerkingen 
• eventueel kladpapier 
• presentielijst 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.4. Specifiek rapporteren basis (404) 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, tel: 033-4504775). 

 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle appara-
tuur werkt. Als de computers dienst weigeren, kan dit examen-
onderdeel geen doorgang vinden. 

 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke exa-

mentijd op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten 

aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats bij de PC en houd het identiteitsbewijs voor con-

trole klaar. 
 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u na-

mens de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Voordat het examen begint zal ik de identiteitsbewijzen controle-

ren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbewijs 
niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen. 

 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens 
u met het examen kunt beginnen.  
 

<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Uit te spreken tekst 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 
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 Het examenonderdeel Specifiek Rapporteren basis bestaat uit 

open werk en wordt met de computer uitgewerkt.  
 Dit examen duurt 30 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werk-

dagen na de examendatum bekend gemaakt. 
• Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examen-

opgaven, deze worden na het examen echter wel ingeno-
men en vernietigd. 

• Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdracht 
vermeld staan. 

• Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle 
mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole. 

• Sla tussentijds regelmatig uw werk op. 
• Alleen de print wordt beoordeeld. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op 

dan kom ik naar u toe. 
• Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik 

naar u toe.  
• U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.  
• U geeft 2 x een printopdracht. 
• Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng 

ik de printen naar u toe.  
• Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerkingen. 
• Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.  
• De uitslag wordt gemaild. 
• U kunt nu omdraaien en starten met het examen. 

 Ik wens u veel succes. 
  

<Opgaven uitdelen.> 
 
Tijdens de examenafname 
Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren 
worden twee printen met handtekening kandidaat en kladpapier/aan-
tekeningen ingenomen; controleer daarna of het document niet is be-
waard op de pc. 
 
<Kandidaat mag vervolgens examenruimte verlaten.> 
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<10 minuten voor het einde van de examentijd.> 
 

 U hebt nog 10 minuten. 
 
<Als examentijd is verstreken:> 

 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 

 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Controleer of: 

• kladpapier/aantekeningen is ingenomen 
• op de PC’s geen werk is opgeslagen  
• opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen 

 
Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• de examenopdrachten 
• de uitwerkingen 
• kladpapier/aantekeningen 
• presentielijst 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.5. Rapportage 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, tel: 033-4504775). 

 Zet alle computers aan en start het document  
‘Examenwerk’ op. Sla op iedere computer het lege document in 
Word op het bureaublad op onder de filenaam <datum>_<ID 
(kandidaat)nummer>.doc en laat het open staan zodat de kan-
didaat er straks direct mee aan de slag kan.  

 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel 
op volgorde van de presentielijst. 

 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke exa-

mentijd op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten 

aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en 

houd het identiteitsbewijs voor controle klaar. 
 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u na-

mens de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Voordat het examen begint zal ik de identiteitsbewijzen controle-

ren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbewijs 
niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen. 

 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens 
u met het examen kunt beginnen.  
 

<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Uit te spreken tekst 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 
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 Het examenonderdeel Rapportage bestaat uit open werk en wordt 
met de computer uitgewerkt.  

 Dit examen duurt 1,5 uur. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen 
na de examendatum bekend gemaakt. 
• Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examen-

opgaven, deze worden na het examen echter wel ingeno-
men en vernietigd. 

• Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdracht 
vermeld staan. 

• Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle 
mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole. 

• Sla tussentijds regelmatig uw werk op. 
• Alleen de print wordt beoordeeld. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op 

dan kom ik naar u toe. 
• Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik 

naar u toe.  
• U geeft 2 x een printopdracht. 
• Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng 

ik de printen naar u toe.  
• Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerkingen. 
• Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.  
• De uitslag wordt gemaild. 
• U kunt nu omdraaien en starten met het examen. 

 Ik wens u veel succes. 
  

<Opgaven uitdelen.> 
 
Kandidaten die te laat komen 

• Examencentrum Amersfoort 
Tot 20 minuten na aanvang van het examen kunnen kandida-
ten die te laat zijn gekomen, alsnog toegelaten worden. Zij 
worden verzameld bij de receptie en vullen de verklaring 
laatkomers CBT in bij de receptie en ondertekenen deze (zie 
bijlage 3). 

 Na 20 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en 
neemt de ingevulde verklaringen in. 

 
Tijdens de examenafname 
<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren 
worden twee printen met handtekening kandidaat en kladpapier/aan-
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tekeningen ingenomen; controleer daarna of het document niet is be-
waard op de pc.> 
 
<Kandidaat mag vervolgens examenruimte verlaten.> 
 
<10 minuten voor het einde van de examentijd.> 

 
 U hebt nog 10 minuten. 
 
<Als examentijd is verstreken:> 

 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 

 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Controleer na afloop of: 

• kladpapier/aantekeningen is ingenomen 
• op de PC’s geen werk is opgeslagen  
• opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen 

 
Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• de examenopdrachten 
• de uitwerkingen 
• kladpapier/aantekeningen 
• presentielijst 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.6. Onderzoek en rapportage PO /  
        Persoonsbeveiligingsopdracht PB 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, tel: 033-4504775). 

 Zet alle computers aan en start het document  
‘Examenwerk’ op. 

 Sla op iedere computer het lege document in Word op het bu-
reaublad op onder de filenaam <datum>_<ID (kandi-
daat)nummer>_<op1/2/3>.doc en laat het open staan zodat de 
kandidaat er straks direct mee aan de slag kan.  
De toevoeging ‘op1/2/3’ in de bestandsnaam staat voor de be-
treffende opdracht. De kandidaat moet voor dit examenonder-
deel 3 opdrachten uitwerken. 
Voorbeeld: 13032014_12345_op1 

 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel 
op volgorde van de presentielijst. 

 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke exa-

mentijd op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten 

aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 

 
Uit te spreken tekst   
 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en 

houd het identiteitsbewijs voor controle klaar. 
 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u na-

mens de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Voordat het examen begint zal ik de identiteitsbewijzen controle-

ren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbewijs 
niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen. 



 
58 © SVPB 2017 
 

 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens 
u met het examen kunt beginnen.  
 

<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Uit te spreken tekst 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 
 Het examenonderdeel Onderzoek en rapportage/Persoons-

beveiligingsopdracht bestaat uit 2 deelopdrachten van 45 minu-
ten en 1 deelopdracht van 90 minuten. Tussen de deelopdrach-
ten is een pauze van 15 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 
werkdagen na de examendatum bekend gemaakt. 

 De examenonderdelen zijn openwerkopdrachten en worden met 
de computer uitgewerkt.  
• Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examen-

opgaven, deze worden na het examen echter wel ingeno-
men en vernietigd. 

• Controleer de examenopgave op volledigheid en volgorde 
van pagina’s. 

• Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle 
mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole. 

• Sla tussentijds regelmatig uw werk op. 
• Alleen de print wordt beoordeeld. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op 

dan kom ik naar u toe. 
• Wanneer u klaar bent met de uitwerking van uw eerste op-

dracht, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe. 
• U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.  
• Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng 

ik de print naar u toe. 
• Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking. 
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan. 
• De uitslag wordt gemaild. 
• U kunt nu omdraaien en beginnen met het examen 

 Ik wens u succes 
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<Alleen opdracht 1 mag worden uitgedeeld. Opdrachten 2 en 3 zitten elk 
in een aparte envelop (inclusief bijlagen) en worden pas uitgedeeld aan 
het begin van het betreffende onderdeel.  
 
Kandidaten die te laat komen 
 Tot 20 minuten na aanvang van het examen kunnen kandidaten 

die te laat zijn gekomen, alsnog toegelaten worden. Zij worden 
verzameld bij de receptie en vullen de verklaring laatkomers CBT 
in bij de receptie en ondertekenen deze (zie bijlage 3). 

 Na 20 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en 
neemt de ingevulde verklaringen in. Let op: in totaal kunnen 
kandidaten dus 2 x te laat komen. 

 
Tijdens het examen 
 Direct na het afronden van de opdracht wordt van de definitieve 

uitwerking één afdruk gemaakt die door de kandidaat wordt on-
dertekend. Er mogen dan geen wijzigingen meer gemaakt wor-
den in het document. 

 De getekende uitwerking wordt ingenomen, de opdracht en de 
bijlagen blijven gedurende de duur van het totale examen in het 
bezit van de kandidaat. 

 Verwijder de digitale versie op de computer van de kandidaat  en 
leeg daarna de prullenbak. 

 Dit alles wordt gedaan na iedere opdracht (dus totaal 3 keer). 
 Houd alle uitwerkingen inclusief de opdrachten van de kandidaat 

goed bij elkaar en gebruik voor het opbergen de plastic insteek-
hoes. 

 
<10 minuten voor het einde van de examentijd.> 
 
 U hebt nog 10 minuten. 
 
<Als examentijd is verstreken.> 

 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 
 
Na afloop van het examen 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Controleer na afloop of: 

• kladpapier/aantekeningen is ingenomen 
• op de PC’s geen werk is opgeslagen 
• opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen 
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Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• de examenopdrachten 
• de kandidatensets 
• de uitwerkingen 
• kladpapier/aantekeningen 
• presentielijst 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.7. Praktijkexamen Beveiliger crebo 94850 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, 033-4504775). 

 Is de contactpersoon aanwezig? 
 Kruis de aanwezige (door SVPB geregistreerde) rollenspeler aan 

op het proces-verbaal. 
 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle appara-

tuur werkt. Als de afspeelapparatuur dienst weigert en niet bin-
nen het dagdeel kan worden gerepareerd, examineer Waarne-
men en noteren 2 dan via het noodscenario (de noodopdracht is 
ingepakt in de gekleurde envelop en geldt voor de gehele dag). 
Als de computers of de printer dienst weigeren, kan dit examen-
onderdeel geen doorgang vinden. 

 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheim-
houding en het niet onderling overleggen van kandidaten tijdens 
Handelen in kritieke situaties 2.  

 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het 
toespreken van kandidaten en het instrueren). 

 Controleer of met het CCTV-systeem geen beelden van exa-
menmomenten worden opgenomen. Let hierbij ook op camera’s 
in het lokaal waar de waarnemingsfilm wordt getoond. Eventueel 
vastgelegde beelden van examens dienen te worden vernietigd. 

 Haal de kandidaten op. 
 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij 

de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
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 Nadat alle examenonderdelen zijn geëxamineerd wordt de voor-
lopige uitslag individueel aan u meegedeeld met een korte toe-
lichting. 

 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-
sentielijst tekenen. 
 

<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij nemen nu de uitwerkte praktijkwerkboeken voor controle in 

van de kandidaten die voor het examenonderdeel Praktijkop-
drachten BVL 2 examen moeten afleggen. 

 Wij wensen u succes. 
 

Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 (vak 303) 
 Controleer de praktijkwerkboeken. 
 Kandidaat is niet geëxamineerd omdat: 

• het praktijkwerkboek Beveiliger ontbreekt 
• het logboek niet is ingevuld  
• de Verklaring beoordeling leerbedrijf en Beoordeling 

   onderwijsinstelling niet aanwezig is of niet getekend is 
 Als de kandidaat niet wordt geëxamineerd om één van deze re-

denen dan wordt dit op het beoordelingsrapport Praktijkopdrach-
ten BVL 2 en op het proces-verbaal genoteerd. 

 Verdeel de te voeren gesprekken. 
 
Uit te spreken tekst 
Wij starten nu met het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2. Wie 
niet aan de beurt is dient in de buurt te blijven, wij roepen u straks op. 
 
 Neem de kandidaat mee naar de betreffende ‘werkkamer’. Voer 

het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vra-
gen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij vol-

gens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de vol-

gende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
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 Maak tijdens het gesprek aantekeningen op het beoordelingsrap-
port Praktijkopdrachten BVL 2. 

 Geef na afronding van het gesprek het praktijkwerkboek terug 
aan de kandidaat. De kandidaat verlaat de ruimte. 

 Vul de overige beoordelingscriteria op het beoordelingsrapport 
Praktijkopdrachten BVL 2 verder in. Als niet kan worden vastge-
steld of de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan, ken 
dan voor het betreffende beoordelingscriterium geen score toe. 

 Bepaal vervolgens het uiteindelijke cijfer (in de reeks 3 t/m 10). 
Indien een onvoldoende cijfer moet worden toegekend dient er 
een heldere onderbouwing te worden gegeven op het beoorde-
lingsrapport Praktijkopdrachten BVL 2. 

 Controleer gezamenlijk de ingevulde scores en uitgevoerde bere-
keningen en neem de cijfers over op de presentielijst (vak 303). 

 Bij een onvoldoende cijfer wordt een kopie van het beoordelings-
rapport Praktijkopdrachten BVL 2 gemaakt. 

 
Afname examenonderdeel Waarnemen en noteren 2 (vak 304)  
 
 Zet filmfragment klaar. 
 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en han-

del conform: 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 

2. 
 

<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van 
aantekeningen>  
 
 U krijgt zo dadelijk tweemaal achter elkaar een kort filmfragment 

te zien. 
 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak 

aantekeningen. 
 Daarna krijgt u van mij de opdracht. 

 
<2x direct achter elkaar het filmfragment tonen.> 
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 U kunt nu achter een PC plaatsnemen. 
 Tik eerst uw naam en geboortedatum in. 

 
<Deel de opdracht uit.> 
 
 U krijgt 20 minuten de tijd om de opdracht uit te werken met de 

PC. 
 Alleen de print wordt beoordeeld. 
 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u 

toe. 
 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.  
 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de 

print naar u toe.  
 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking. 
 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten. 

 
<Als 15 minuten examentijd is verstreken.> 
 
 U heeft nog 5 minuten om uw opdracht af te ronden. 
 
<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is inge-
voerd.> 
<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren 
wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; con-
troleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.> 
 
<Als examentijd is verstreken.> 

 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 

 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Vul per kandidaat het beoordelingsrapport Waarnemen en note-

ren 2 in.  
 Neem de cijfers over op de presentielijst (vak 304/306). 
 Controleer na afloop of: 

• kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen 
• op de PC’s geen werk is opgeslagen 
• opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen 
• de DVD is verwijderd uit de apparatuur 

  



 
© SVPB 2017  65 
 

Afname examenonderdeel Handelen in kritieke situaties 2 (vak 
305)   
 Neem de proeven door en: 

• maak per kandidaat een setje (totaalrapport bovenop) 
• bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen 
• zet de benodigde hulpmiddelen klaar 
• instrueer de rollenspeler 

 Verdeel onderling de rollen. Tijdens de proeven heeft de exami-
nator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regis-
seur. Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen. 
In veel proeven, vooral waar de rol van een hulpdienst (brand-
weer, politie e.d.) wordt gespeeld is één van de twee examinato-
ren met deze extra rol belast. Dit is vooral gedaan om de regie-
rol van de examinator te benadrukken en te zorgen dat de exa-
minator extra zekerheid krijgt dat de kandidaat het juiste gedrag 
laat zien of horen. 

 Examineer kandidaat 1 (kandidaten die niet geëxamineerd wor-
den, mogen geen kennis kunnen nemen van de proeven). 

 Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte lees-
tijd. 

 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rol-
lenspeler, indien nodig, tijdig bij om de proeven strikt te kunnen 
volgen; dit bekort de examenduur en het handelen van de kan-
didaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie 
van het beoordelingsrapport Handelen in kritieke situaties 2 on-
afhankelijk de toe te kennen scores.  

 Vergelijk direct na afloop van elke proef de scores en vul op het 
beoordelingsrapport het gezamenlijke standpunt in en plaats 
beiden uw handtekening. 

 Examineer de overige kandidaten. 
 Neem de scores over op het totaal beoordelingsrapport Beveili-

ger en bepaal het cijfer. 
 Neem het cijfer over op de presentielijst (vak 305). 
 Vul bij een onvoldoende cijfer een motivatieformulier praktijk-

examen BVL in. 
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Meedelen uitslag 
 Roep aan het eind van het dagdeel de kandidaten individueel op 

en vermeld per examenonderdeel het cijfer met een beknopte 
motivatie. 

 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat 
de definitieve uitslag wordt gemaild. 

 Overhandig een kopie-beoordelingsrapport Praktijkopdrachten 
BVL 2 aan gezakte kandidaten voor dit examenonderdeel. 
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• Waarnemen en noteren 2: uitwerkingen en beoordelingsrap-
porten en alle aantekeningen/kladpapier 

• Praktijkopdrachten BVL 2: alle beoordelingsrapporten  
• Handelen in kritieke situaties 2: alle setjes met beoordelings-

rapporten, inclusief ‘kladformulieren’ 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 
• examenopgaven 
• noodscenario Waarnemen en noteren 2 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen 

box. 
of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examennaar 
het postagentschap. 
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Noodscenario Waarnemen en noteren 2 
 
Uit te spreken tekst 
 
 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 

2. 
 

<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van 
aantekeningen> 

 
 Wij spelen zo dadelijk 1x een overlegsituatie na. 
 Let goed op wat u allemaal hoort zeggen. Maak aantekeningen. 
 Daarna krijgt u van mij de opdracht. 
 
<1x rollenspel> 
 
 Deel de opdracht uit. 
 
 Zie verder de normale instructie. 
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4.8. Praktijkexamen Beveiliger crebo 25407 
 
Afname examenonderdeel Specifiek rapporteren basis (vak 404) 
Controle en handelingen vooraf 
 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, 033-4504775). 

 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle appara-
tuur werkt. Als de computers dienst weigeren, kan dit examen-
onderdeel geen doorgang vinden. 

 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC). 
 Kruis de aanwezige (door SVPB geregistreerde) rollenspeler aan 

op het proces-verbaal. 
 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheim-

houding en het niet onderling overleggen van kandidaten tijdens 
Praktisch handelen basis.  

 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het 
toespreken van kandidaten en het instrueren). 

 Controleer of met het CCTV-systeem geen beelden van exa-
menmomenten worden opgenomen. Eventueel vastgelegde 
beelden van examens dienen te worden vernietigd. 

 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke exa-
mentijd op.  

 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij 
de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.  

 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-
wijs bij zich hebben. 

 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Neemt u plaats bij een PC en houd het identiteitsbewijs voor 

controle klaar. 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 
 

<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 

 Voordat het examen begint zal ik de identiteitsbewijzen controle-
ren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbewijs 
niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen. 
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 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens 
u met het examen kunt beginnen.  

 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Uit te spreken tekst 
 Graag uw aandacht voor het volgende: 
 Het examenonderdeel Specifiek Rapporteren basis (vak 404) be-

staat uit open werk en wordt met de computer uitgewerkt.  
 Dit examen duurt 30 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werk-

dagen na de examendatum gemaild. 
• Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examen-

opgaven, deze worden na het examen echter wel ingeno-
men en vernietigd. 

• Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdracht 
vermeld staan. 

• Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle 
mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole. 

• Sla tussentijds regelmatig uw werk op. 
• Alleen de print wordt beoordeeld. 
• Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op 

dan kom ik naar u toe. 
• Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik 

naar u toe.  
• U geeft 2 x een printopdracht. 
• Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng 

ik de uitwerkingen naar u toe.  
• Zet vervolgens uw handtekening op beide uitwerkingen. 
• Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.  
• Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.  
• U kunt nu omdraaien en starten met het examen. 

 Ik wens u veel succes. 
  

<Opgaven uitdelen.> 
 
 
<Als 20 minuten examentijd is verstreken.> 
 
 U heeft nog 10 minuten om uw opdracht af te ronden. 
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<Van kandidaten die hun uitwerkingen gecontroleerd hebben en willen 
inleveren worden beide uitwerkingen met handtekening kandidaat en de 
opgave ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard 
op de pc.> 
 
<Als examentijd is verstreken.> 

 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 

 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Controleer na afloop of: 

• op de PC’s geen werk is opgeslagen 
• de examenopgaven zijn ingenomen 

 
Afname examenonderdeel Praktisch handelen basis (vak 405) 
 Neem de proeven door en: 

• maak per kandidaat een setje (totaalrapport bovenop) 
• bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen 
• zet de benodigde hulpmiddelen klaar 
• instrueer de rollenspeler 

 Verdeel onderling de rollen. Tijdens de proeven heeft de exami-
nator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regis-
seur. Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen. 
In veel proeven, vooral waar de rol van een hulpdienst (brand-
weer, politie e.d.) wordt gespeeld is één van de twee examinato-
ren met deze extra rol belast. Dit is vooral gedaan om de regie-
rol van de examinator te benadrukken en te zorgen dat de exa-
minator extra zekerheid krijgt dat de kandidaat het juiste gedrag 
laat zien of horen. 

 Examineer kandidaat 1 (kandidaten die niet geëxamineerd wor-
den, mogen geen kennis kunnen nemen van de proeven). 

 Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte lees-
tijd. 

 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rol-
lenspeler, indien nodig, tijdig bij om de proeven strikt te kunnen 
volgen; dit bekort de examenduur en het handelen van de kan-
didaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie 
van het beoordelingsrapport Handelen in kritieke situaties 2 on-
afhankelijk de toe te kennen scores.  



 
© SVPB 2017  71 
 

 Vergelijk direct na afloop van elke proef de scores en vul op het 
beoordelingsrapport het gezamenlijke standpunt in en plaats 
beiden uw handtekening. 

 Examineer de overige kandidaten. 
 Neem de scores over op het totaal beoordelingsrapport Beveili-

ger en bepaal het cijfer. 
 Neem het cijfer over op de presentielijst (vak 405). 
 Vul bij een onvoldoende cijfer motivatieformulier praktijkexamen 

BVL in. 
 
Meedelen uitslag 
 Roep aan het eind van het dagdeel de kandidaten individueel op 

en vermeld het cijfer met een beknopte motivatie.  
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag van beide examenonderdelen wordt ge-
maild. 

 
Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• Specifiek rapporteren basis: opdrachten, uitwerkingen en 
kladpapier 

• Praktisch handelen basis: alle setjes met beoordelingsrappor-
ten inclusief kladversies 

• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 
• examenopgaven 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen 

box. 
of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar 
het postagentschap. 
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4.9. Praktijkopdrachten CB/Leidinggeven CB 
 
Examenduur 
Voor de controle van de uitwerkingen is maximaal 15 minuten per kan-
didaat beschikbaar. 
Voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten CB is 35 minuten afname-
tijd beschikbaar.  
Voor het examenonderdeel Leidinggeven CB is 20 minuten afnametijd 
beschikbaar.  
Let op alle opdrachten moeten worden besproken.  
Voor het digitaal invoeren van de beoordeling is 5 minuten beschikbaar. 
 
Controle en handelingen vooraf  
 Is de verzegelde SVPB-envelop (doos) in goede staat aanwezig 

en zijn de uitgewerkte praktijkopdrachten Coördinator beveili-
ging aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorga-
nisatie, tel: 033-4504775). 

 Start de computer op, zet het grote beeldscherm aan voor de 
presentatieopdracht.  

 De computer wordt ook gebruikt voor het invullen van de digitale 
beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven 
CB, zet hiervoor het kleine beeldscherm aan.  

 Zie verder bijlage 5. 
 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor 

aan de hand van de uitwerkingen (in tweevoud) van de praktijk-
opdrachten CB en/of Leidinggeven CB.  

 Controleer de uitwerkingen van kandidaat 1 en noteer op één 
van uitwerkingen eventuele aandachtspunten (d.m.v. punten, 
uitroeptekens, markeren o.i.d.). 

 Het geplastificeerde beoordelingsrapport Praktijkopdrachten CB 
en/of Leidinggeven CB wordt gebruikt als leidraad bij de motiva-
tie van de beoordeling. 

 Gebruik indien nodig blanco kladpapier.  
 Een examinator haalt de kandidaat op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat 

aanwezig is.  
 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs 

bij zich heeft. 
 Ga met de kandidaat de examenruimte in en sluit de deur. 
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Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten CB 

en/of Leidinggeven CB. 
 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-

sentielijst tekenen. 
 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Nadat het examenonderdeel/de examenonderdelen is/zijn ge-

examineerd wordt de voorlopige uitslag aan u meegedeeld met 
een korte toelichting. 

 Wij wensen u succes. 
 
Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten CB (vak 204) 
en/of Leidinggeven CB (vak 210) 
 Voer de gesprekken aan de hand van de STARR-methodiek. 

Waarbij vragen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij 

volgens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de  

keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
 Maak tijdens het gesprek aantekeningen op kladpapier.  
 Geef na afronding van het gesprek alle uitwerkingen terug aan 

de kandidaat. De kandidaat verlaat de ruimte. 
 Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten CB 

en/of Leidinggeven CB in met behulp van het geplastificeerde 
beoordelingsrapport.  

 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de examen-
eisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelings-
criterium geen score (het cijfer 0) toe.  
Zie verder bijlage 5. 
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Meedelen uitslag 
 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte 

motivatie.  
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag wordt gemaild. 
 Deel de gezakte kandidaat mee dat een kopie van het beoorde-

lingsrapport Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB zal 
worden gemaild met de definitieve uitslag.  
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• geplastificeerde beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten 
CB en/of Leidinggeven CB 

• presentielijst  
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.10. Praktijkopdrachten BoCA 
 
Examenduur 
Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig en zijn de 

uitgewerkte praktijkopdrachten BoCA aanwezig (anders contact 
opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 

 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het in-
vullen van de digitale beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten 
BoCA, zet hiervoor het kleine beeldscherm aan. 

 Zie verder bijlage 5. 
 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor 

aan de hand van de uitwerkingen praktijkopdrachten BoCA. 
 Controleer de uitwerkingen van de kandidaat en noteer op de 

uitwerking eventuele aandachtspunten (d.m.v. punten, uitroep-
tekens, markeren o.i.d.) om in het examen te bevragen. 

 Het geplastificeerde beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Bo-
CA wordt gebruikt als leidraad bij de motivatie van de beoorde-
ling. 

 Gebruik indien nodig blanco kladpapier.  
 Een examinator haalt de kandidaat op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat 

aanwezig is.  
 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs 

bij zich heeft. 
 Ga met de kandidaat de examenruimte in en sluit de deur. 

 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten BoCA. 
 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopi-

ge uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting. 
 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-

sentielijst tekenen. 
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<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij wensen u succes. 
 
Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten BoCA (vak 313) 
 Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij 

vragen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij vol-

gens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de vol-

gende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
Maak tijdens het gesprek aantekeningen op het (blanco) kladpa-
pier. 

 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de prak-
tijkopdrachten BoCA terug aan de kandidaat. De kandidaat ver-
laat de ruimte. 

 Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BoCA 
in met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.  

 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de examen-
eisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelings-
criterium geen score (het cijfer 0) toe. 
Zie verder bijlage 5. 
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Meedelen uitslag 
 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte 

motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag wordt gemaild. 
 Deel de kandidaat mee dat een kopie van het digitale beoorde-

lingsrapport Praktijkopdrachten BoCA aan een gezakte kandidaat 
zal worden gemaild met de definitieve uitslag.  
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• papieren beoordelingsrapporten BoCA 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.11. Praktijkopdrachten VoCA 
 
Examenduur 
Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig en zijn de 

uitgewerkte praktijkopdrachten VoCA aanwezig (anders contact 
opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 

 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het in-
vullen van de digitale beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten 
VoCA, zet hiervoor het kleine beeldscherm aan. Zie verder Bij-
lage 5  

 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor 
aan de hand van de uitwerkingen praktijkopdrachten VoCA. 

 Controleer de uitwerkingen van de kandidaat en noteer op de 
uitwerking eventuele aandachtspunten (d.m.v. punten, uitroep-
tekens, markeren o.i.d.) om in het examen te bevragen. 

 Het geplastificeerde beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Vo-
CA wordt gebruikt als leidraad bij de motivatie van de beoorde-
ling. 

 Gebruik indien nodig blanco kladpapier.  
 Een examinator haalt de kandidaat op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat 

aanwezig is.  
 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs 

bij zich heeft. 
 Ga met de kandidaat de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 
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<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
 Het examen bestaat uit het onderdeel praktijkopdrachten VoCA. 
 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopi-

ge uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting. 
 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-

sentielijst tekenen. 
 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij wensen u succes. 
 
Afname examenonderdeel praktijkopdrachten VoCA (vak 281) 
 Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek Waarbij 

vragen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij vol-

gens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de vol-

gende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
• Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op klad-

papier. 
• Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de 

praktijkopdrachten VoCA terug aan de kandidaat. 
 De kandidaat verlaat de ruimte. 

Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten VoCA 
in met behulp van het geplastificeerde beoordelingesrapport.  

 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de examen-
eisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelings-
criterium geen score toe. Zie verder bijlage 5. 

 
 



 
80 © SVPB 2017 
 

 
Meedelen uitslag 
 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte 

motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag wordt gemaild. 
 Deel de kandidaat mee dat een kopie van het beoordelingsrap-

port VoCA aan een gezakte kandidaat zal worden gemaild met 
de definitieve uitslag.  
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• (papieren) beoordelingsrapporten VoCA 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.12. Winkelsurveillance 2  
 
Examenduur 
Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is de verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig en zijn 

de uitgewerkte praktijkopdrachten WS aanwezig (anders contact 
opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 

 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het in-
vullen van de digitale beoordelingsrapporten, zet hiervoor het 
kleine beeldscherm aan. Zie verder bijlage 7. 

 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor 
aan de hand van de uitwerkingen praktijkopdrachten WS. 

 Controleer de uitwerkingen van de kandidaat en noteer op de 
uitwerking eventuele aandachtspunten (d.m.v. punten, uitroep-
tekens, markeren o.i.d.) om in het examen te bevragen. 

 Het geplastificeerde beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Vo-
CA wordt gebruikt als leidraad bij de motivatie van de beoorde-
ling. 

 Gebruik indien nodig blanco kladpapier.  
 Een examinator haalt de kandidaat op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat 

aanwezig is.  
 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs 

bij zich heeft. 
 Ga met de kandidaat de examenruimte in en sluit de deur. 

 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, zijn de examinatoren en heten u namens de 

SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 

 
 Het examenonderdeel Winkelsurveillance is verdeeld in vakken-

nisopgaven en een gesprek over uw uitgewerkte praktijkop-
drachten WS. 
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 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de   voorlo-
pige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting. 

 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-
sentielijst tekenen. 

 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij wensen u succes. 
 
Afname examenonderdeel Winkelsurveillance 2 (vak 222) 
 Wij starten met het vakkennis gedeelte. 
 De examinatoren en de kandidaat hebben de benodigde opgaven 

voor zich. 
 Eén van de examinatoren leest de vraag op en controleert of de 

kandidaat de vraag heeft begrepen. De andere examinator no-
teert de antwoorden van de kandidaat op het daarvoor bestemde 
document om ze te kunnen gebruiken 
bij de digitale motivatie van de uitslag. U neemt gezamenlijk het 
examen af. 
De kandidaat krijgt bedenktijd en noteert (als hij dat wil) de ge-
geven antwoorden op het daarvoor bestemde document. 
 

 Na het vakkennis gedeelte wordt de kandidaat geëxamineerd op 
basis van de uitgewerkte praktijkopdrachten Winkelsurveillance. 

 Voer de gesprekken aan de hand van de STARR-methodiek. 
Waarbij vragen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij vol-

gens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de vol-

gende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op klad-
papier. 

• Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de 
praktijkopdrachten WS terug aan de kandidaat. 

• Het exemplaar van de vakkennisopgaven van de kandidaat 
wordt ingenomen.  
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 De kandidaat verlaat de ruimte 
 Vul nu het digitale beoordelingsrapport praktijkopdrachten WS in 

met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.  
 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de examen-

eisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelings-
criterium geen score toe.  
Zie verder bijlage 7. 

 
Meedelen uitslag 
 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte 

motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag wordt gemaild. 
 Deel de kandidaat mee dat een kopie  van het beoordelingsrap-

port praktijkopdrachten WS aan een gezakte kandidaat zal wor-
den gemaild met de definitieve uitslag.  
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• (papieren) beoordelingsrapporten WS 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 
• vakkennisopgaven (3 exemplaren per kandidaat) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.13. Praktijkopdrachten ESO 
 
Examenduur 
Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-
4504775). 

 Examencentrum Amersfoort: Start de computer of laptop op 
voor het invullen van de praktijkbeoordelingsrapporten. Indien 
geen computer aanwezig is dan dient een laptop te worden op-
gehaald bij de receptie.  
Zie verder bijlage 6. 

 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor 
aan de hand van het praktijkbeoordelingsformulier ESO. 

 Een examinator haalt de kandidaat op.  
 Examencentrum Amersfoort: Controleer op de bezoekerslijst bij 

de receptioniste of de kandidaat aanwezig is.  
 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs 

bij zich heeft. 
 De examinator neemt de kandidaat direct mee de examenruimte 

in. 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten ESO. 
 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopi-

ge uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting. 
 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-

sentielijst tekenen. 
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<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij wensen u succes. 
 
Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO 
(vak 252) 
 Kandidaat is niet geëxamineerd omdat: 

• de kandidaat geen geldig identiteitsbewijs kon tonen 
 Vul ook dan het (digitale) beoordelingsrapport in. 
 Informeer de betreffende kandidaat. 
 De kandidaat wordt mondeling geëxamineerd op basis van het 

praktijkbeoordelingsformulier ESO; de examinatoren gebruiken 
dit als leidraad voor het gesprek. 

 Voer de gesprekken aan de hand van de STARR-methodiek. 
Waarbij vragen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit evenement uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij vol-

gens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de vol-

gende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
• Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op blan-

co kladpapier. 
 Examencentrum Amersfoort: Vul het digitale beoordelingsrapport 

verder in. Zie verder bijlage 6.  
of 
Locatie: Vul het papieren beoordelingsrapport verder in.  
Als het cijfer onvoldoende is, dan wordt dit gemotiveerd ten be-
hoeve van de kandidaat.  
 

Meedelen uitslag 
 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte 

motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag zal worden gemaild. 
 Deel de kandidaat mee dat een kopie van van het beoordelings-

rapport praktijkopdrachten ESO aan gezakte kandidaten zal wor-
den gemaild met de definitieve uitslag.  
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Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• papieren beoordelingsrapporten praktijkopdrachten ESO 
• praktijkbeoordelingsformulieren ESO 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen 

box. 
 Indien aan de orde: geef de laptop af aan de receptie.  

  of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examennaar 
het postagentschap. 
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4.14. Praktijkopdrachten Planner 
 
Examenduur 
Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel:) 033-
4504775). 

 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het in-
vullen van de digitale beoordelingsrapporten, zet hiervoor het 
kleine beeldscherm aan. Zie verder bijlage 5. 

 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor 
aan de hand van de uitwerkingen van de praktijkopdrachten 
Planner. 

 Controleer de uitwerkingen van de kandidaat en noteer op de 
uitwerking eventuele aandachtspunten (d.m.v. punten, uitroep-
tekens, markeren o.i.d.) om in het examen te bevragen. 

 Het papieren beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Planner 
wordt gebruikt als kladpapier en als voorbereiding op de motiva-
tie bij afgewezen kandidaten. De scores kunnen worden inge-
vuld, maar hoeven niet berekend te worden (dit gebeurt digi-
taal). Vul  de scores in voor Toepassing tekstverwerking uitwer-
kingen. 

 Een examinator haalt de kandidaat op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat 

aanwezig zijn.  
 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs 

bij zich heeft. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 

 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
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 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten plan-
ner. 

 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopi-
ge uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting. 

 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-
sentielijst tekenen. 
 

<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij nemen nu de uitgewerkte praktijkopdrachten planner voor 

controle in. 
 Wij wensen u succes. 

 
Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten planner  
(vak 332) 
 De examinatoren controleren gezamenlijk de uitwerkingen van 

het praktijkwerkboek op volledigheid. 
 Kandidaat is niet geëxamineerd omdat: 

• het Praktijkwerkboek voor de Planner niet aanwezig is  
• voor Planner de uitwerkingen niet (volledig) aanwezig zijn 

 Vul ook dan het digitale beoordelingsrapport Planner in. 
 Informeer de betreffende kandidaat (vermeld duidelijk wat ont-

breekt). 
 Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij 

vragen kunnen worden gesteld als: 
• In welke Situatie bevond u zich toen…. 
• Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd? 
• U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij vol-

gens uw opdrachtenregeling? 
• Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoor-

beeld visiteren, aanhouden...). 
• Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de vol-

gende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie). 
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 Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op blanco 
kladpapier. 

 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de prak-
tijkopdrachten Planner terug aan de kandidaat. De kandidaat 
verlaat de ruimte. 

 Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Plan-
ner in met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.  

 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de examen-
eisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelings-
criterium geen score toe.  
Zie verder bijlage 5. 

 
Meedelen uitslag 
 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte 

motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat 

de definitieve uitslag zal worden gemaild. 
 Deel de kandidaat mee dat  een kopie  van het beoordelingsrap-

port Praktijkopdrachten Planner aan een gezakte kandidaat zal 
worden gemaild met de definitieve uitslag.  
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• papieren beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten planner 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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4.15. Praktijkexamen Ordebewaring publieke dienst-
verlening 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat 

aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorgani-
satie, 033-4504775). 

 Is de contactpersoon aanwezig? 
 Kruis de aanwezige (door SVPB geregistreerde) rollenspeler aan 

op het proces-verbaal. 
 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheim-

houding en het niet onderling overleggen van kandidaten tijdens 
Interventies en Ordegesprekken.  

 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het 
toespreken van kandidaten en het instrueren). 

 Haal de kandidaten op. 
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten 

aanwezig zijn.  
 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbe-

wijs bij zich hebben. 
 Ga met de kandidaten de examenruimte in en sluit de deur. 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens 

de SVPB welkom op dit examen. 
Stel een eventueel aanwezige auditor voor aan de kandidaten. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
 Nadat alle examenonderdelen zijn geëxamineerd wordt de voor-

lopige uitslag individueel aan u meegedeeld met een korte toe-
lichting. 

 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de pre-
sentielijst tekenen. 
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<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Wij wensen u succes. 

 
Afname examenonderdelen Interventies PD en/of Ordegesprek-
ken PD (vakken 392 en 393) 
 Neem de proeven door en: 

• maak per kandidaat een setje (totaalrapport bovenop) 
• bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen 
• zet de benodigde hulpmiddelen klaar 
• instrueer de rollenspeler 

 Verdeel onderling de rollen. Tijdens de proeven heeft de exami-
nator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regis-
seur. Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen.  

 Examineer kandidaat 1 (kandidaten die niet geëxamineerd wor-
den, mogen geen kennis kunnen nemen van de proeven). 

 Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte lees-
tijd. De instructie behorende bij het ordegesprek mag door de 
kandidaat gebruikt worden tijdens de afname van de proeve. 

 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rol-
lenspeler, indien nodig, tijdig bij om de proeven strikt te kunnen 
volgen; dit bekort de examenduur en het handelen van de kan-
didaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie 
van het beoordelingsrapport Interventies en/of Ordegesprekken 
onafhankelijk de toe te kennen scores.  

 Vergelijk direct na afloop van elke proef de scores en vul op het 
beoordelingsrapport het gezamenlijke standpunt in en plaats 
beiden uw handtekening. 

 Examineer de overige kandidaten. 
 Neem de scores over op het totaal beoordelingsrapport Interven-

ties en/of Ordegesprekken en bepaal het cijfer. 
 Neem het cijfer over op de presentielijst (vak 392/393).  
 
Meedelen uitslag 
 Roep aan het eind van het dagdeel de kandidaten individueel op 

en vermeld per examenonderdeel het cijfer met een beknopte 
motivatie. 

 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat 
de definitieve uitslag wordt gemaild. 
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Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• alle setjes met beoordelingsrapporten 
• presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze) 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 
• examenopgaven 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen 

box. 
of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar 
het postagentschap. 
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5. Afname aangepaste examens  
 
5.1. Afname vakkennisexamen (mondeling) 
 
Inleiding 
Als de Examencommissie een beslissing heeft genomen om een kandi-
daat mondeling te examineren voor een examen dat de vakkennis toetst 
dan gelden de volgende instructies. 
 
Examenduur 
Per examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar. Als een 
kandidaat meer examenonderdelen mondeling moet afleggen, dan wor-
den deze onderdelen direct aaneengesloten afgenomen. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-
4504775).  

 Examinatoren overleggen taakverdeling. 
 Haal de kandidaat op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandi-

daat aanwezig is.  
 Roep hem bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich 

heeft. 
 De examinator neemt de kandidaat mee naar het examenlokaal. 
 
Kennismaking met kandidaat 
Voorafgaande aan de afname vindt een kort kennismakingsgesprek 
plaats tussen examinatoren en individuele kandidaat (om de kandidaat 
op zijn gemak te stellen).  
 
Uit te spreken tekst  

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Afname examen 
 De examinatoren en de kandidaat hebben de benodigde opgaven 

voor zich. 
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 Eén van de examinatoren leest de vraag op en controleert of de 
kandidaat de vraag heeft begrepen. De andere examinator no-
teert de antwoorden van de kandidaat op het daarvoor bestemde 
document om ze te kunnen gebruiken bij de motivatie van de 
uitslag. U neemt gezamenlijk het examen af. 

 De kandidaat krijgt bedenktijd en noteert (als hij dat wil) de 
gegeven antwoorden op het daarvoor bestemde document. 

 Na de laatste vraag wordt de kandidaat meegedeeld dat de uit-
slag zal worden gemaild. 

 Examenopgaven van de kandidaat, inclusief evt. separaat ge-
maakte aantekeningen, worden ingenomen. 

 Vul het beoordelingsrapport verder in: 
• de totaalscore wordt met de tabel op het beoordelingsrap-

port omgezet in het cijfer. 
• is het cijfer onvoldoende, dan wordt dit gemotiveerd. 

 Het beoordelingsrapport wordt door beide examinatoren gete-
kend. Controleer gezamenlijk de ingevulde scores en uitgevoerde 
berekeningen en neem de cijfers over op de presentielijst. 

 Examineer de overige kandidaten. 
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• vakkennisopgaven (3 exemplaren per kandidaat per exa-
menonderdeel) 

• beoordelingsrapporten 
• presentielijst  
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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5.2. Waarnemen en noteren 2: kandidaten met dys-
lectie 
(vak 304/306) 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-
4504775). 

 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle appara-
tuur werkt. Als de computers dienst weigeren, kan dit examen-
onderdeel geen doorgang vinden. 

 Zet het filmfragment klaar. 
 Haal de kandidaten op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandi-

daten aanwezig zijn.  
 Roep hen bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich 

hebben. 
 Neem de kandidaten mee de examenruimte in. 

 
Uit te spreken tekst 
 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopi-

ge uitslag individueel aan u meegedeeld met een korte toelich-
ting. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
Afname examen 
 De kandidaten hebben de beschikking over een met Word opge-

starte PC, een notitieblok en een pen. De kandidaten dienen zo te 
zitten dat zij optimaal het filmfragment kunnen zien maar ook no-
tities met pen kunnen maken. 

 
 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en handel 

conform: 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 

2. 
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<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van 
aantekeningen>  
 
 U krijgt zo dadelijk tweemaal achter elkaar een kort filmfragment 

te zien. 
 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak 

aantekeningen.  
 U krijgt na elk filmfragment 5 minuten de tijd om deze aanteke-

ningen af te ronden. 
 Daarna krijgt u van mij de opdracht. 

 
<1x het filmfragment tonen.> 
  
5 minuten uitwerktijd 
 
<1x het filmfragment tonen.> 
 
5 minuten uitwerktijd 

 
 U kunt nu achter een PC plaatsnemen. 
 Tik eerst uw naam en geboortedatum in. 

 
<Deel de opdracht uit.> 
 
 U krijgt 30 minuten de tijd om de opdracht uit te werken met de 

PC. 
 Alleen de print wordt beoordeeld. 
 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u 

toe. 
 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.  
 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de 

print naar u toe.  
 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking. 
 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten. 

 
<Als 25 minuten examentijd is verstreken.> 
 
 U heeft nog 5 minuten om uw opdracht af te ronden. 

 
<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is inge-
voerd.> 
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<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren 
wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; con-
troleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.> 
 
<Als examentijd is verstreken.> 

 
 Het is tijd, ik haal nu uw werk op. 

 
Na afloop van dit examenonderdeel 
 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers. 
 Vul per kandidaat het beoordelingsrapport Waarnemen en noteren 

2 in.  
 Neem de cijfers over op de presentielijst (vak 304/306). 
 
Meedelen uitslag 
 Roep aan het einde van het examenonderdeel de kandidaten 

individueel op en vermeld het cijfer met een beknopte motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat 

de definitieve uitslag wordt gemaild. 
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• opgaven 
• uitwerkingen 
• beoordelingsrapporten 
• presentielijst  
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 
• DVD 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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5.3. Waarnemen en noteren 2:  aangepast maximaal 
4 kandidaten   
(vak 304) 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-
4504775). 

 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle appara-
tuur werkt. Als de computers dienst weigeren, kan dit examen-
onderdeel geen doorgang vinden. 

 Zet het filmfragment klaar. 
 Haal de kandidaten op.  
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandi-

daten aanwezig zijn.  
 Roep hen bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich 

hebben. 
 Neem de kandidaten mee de examenruimte in. 

 
Uit te spreken tekst 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Kennismaking met kandidaat 

Voorafgaande aan de afname vindt een kort kennismakingsge-
sprek plaats tussen examinator en individuele kandidaat. De be-
langrijkste doelstelling hiervan is het op gemak stellen van de 
kandidaten. 

 
 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en han-

del conform: 
 
Uit te spreken tekst 
 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 

2. 
 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopi-

ge uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting. 
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<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van 
aantekeningen>  
 
 U krijgt zo dadelijk tweemaal achter elkaar een kort filmfragment 

te zien. 
 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen.  

Maak aantekeningen.  
 U krijgt na elk filmfragment voldoende tijd om deze aantekenin-

gen af te ronden. 
 Daarna krijgt u van mij de opdracht. 

 
<1x het filmfragment tonen.> 

 
 Er wordt voldoende tijd gegeven aan de kandidaten om aanteke-

ningen te maken/af te maken (zolang de kandidaten nog schrij-
ven wordt gewacht, evt. wordt na 10 minuten gevraagd om de 
aantekeningen af te ronden). 
 

<1x het filmfragment tonen.> 
 

 Het filmfragment wordt voor de tweede keer getoond. Er wordt 
weer voldoende tijd gegeven aan de kandidaten om aantekenin-
gen te maken/ af te maken (zolang de kandidaat nog schrijft 
wordt gewacht, evt. wordt na 10 minuten gevraagd om de aan-
tekeningen af te ronden). 
 

 U kunt nu achter een PC plaatsnemen. 
 Tik eerst uw naam en geboortedatum in. 

 
<Deel de opdracht uit.> 
 
 De kandidaten krijgen ruime uitwerktijd. De maximale tijd be-

draagt 40 minuten, dit wordt echter niet aangegeven om extra 
druk te voorkomen). Als de 40 minuten zijn verstreken en de 
kandidaat is nog bezig dan wordt hij verzocht de uitwerkingen af 
te ronden en te printen. 

 
<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is inge-
voerd.> 
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<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren 
wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; con-
troleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.> 
 
 Lees in bijzijn van de kandidaat de print hardop voor om na te 

gaan of de kandidaat nog iets wil toevoegen, verduidelijken of 
wijzigen. De examinator maakt op de print deze toevoegingen, 
verduidelijkingen en/of wijzigingen. 

 De kandidaat wordt vervolgens gevraagd om zijn handtekening 
op de print te zetten; controleer daarna of het document niet is 
bewaard op de pc. 

 Vul het beoordelingsrapport verder in: 
• de totaalscore wordt met de tabel op het beoordelingsrap-

port omgezet in het cijfer 
• is het cijfer onvoldoende, dan wordt dit gemotiveerd 

 Het beoordelingsrapport wordt door getekend. 
 Controleer de ingevulde scores en uitgevoerde berekeningen en 

neem de cijfers over op de presentielijst. 
 
Meedelen uitslag 
 Roep aan het einde van het examenonderdeel de kandidaten 

individueel op en vermeld het cijfer met een beknopte motivatie. 
 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat 

de definitieve uitslag wordt gemaild. 
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• opgaven 
• uitwerkingen 
• beoordelingsrapporten 
• presentielijst  
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 
• DVD 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Berg de envelop op in de metalen box. 
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5.4. Vakkennisexamen (CBT) d.m.v. voorleesstick  
 
Voorbereidingen: 
 Plug de koptelefoon in de te gebruiken computer. 
 Steek de Voorleesstick in de USB ingang van de computer. 
 Soms komt er een Windows melding over herstellen van de USB 

stick. Kies voor Doorgaan zonder controleren. 
 

  
 

 De stick wordt automatisch afgespeeld. Kies voor de optie Map en 
bestanden weergeven. 
 

 
 

 In de geopende map, start de toepassing Sprinto door erop te 
dubbelklikken. 
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 Het programma start op en dat duurt heel even. 
 

 
   

 Dit scherm start automatisch op: 
 

 
 

Klik hier op de knop Sprinter . 
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 De Sprinter voorleessoftware is nu opgestart en ziet er zo uit: 
 

 
   

 Start een website op met wat tekst om de testen of het werkt. 
Selecteer de tekst en druk op de paarse driehoek om het voor te 
laten lezen. 

 Regel eventueel het volume naar een juist niveau via de 

volumeknop  rechts onderaan in de windowsbalk. 
 De computer is nu klaar voor gebruik door de kandidaat. 

 
Voor het examen: 
 Haal de kandidaat op en vertel hem dat het examen afgenomen 

zal worden met ondersteuning van een voorleesprogramma. 
 Naast de normale informatie die kandidaten vooraf krijgen, krijgt 

deze kandidaat nog wat exta informatie (zie de punten hieronder). 
 Leg de kandidaat de werking van het programma uit: 

• tekst selecteren met de muis (1 regel, meerdere regels of 1 
of meer woorden) 

• druk op de paarse driehoek om de tekst voor te laten lezen 
• 60 minuten de tijd per examenonderdeel 
• zo vaak laten voorlezen als gewenst 
• indien nodig kan de voorleessnelheid aangepast worden via 

het menu, dat opgestart wordt door met de rechtermuis-
toets op de paarse driehoek te klikken.  

 
Na het examen: 
 Het progamma moet afgesloten worden.  

 

 

Klik op de knop uitwerpen stick  
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 Nu kan de USB stick verwijderd worden. 
 Doe de paarse “dop” er weer op. 
 De Voorleesstick moet op de juiste plaats in de kast opgeborgen 

worden. 
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6. Correctie en inzage 
 
6.1. Correctie Specifiek rapporteren basis 25407 
 
 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie. 
 Controleer of de volgende zaken in het pakket aanwezig zijn: 

• de opdracht 
• de presentielijst 
• de kandidaat-uitwerkingen (2 uitwerkingen per kandidaat) 
• een proces-verbaal 
• een declaratieformulier per corrector 

 Log in met het examinator account. Het ID staat vermeld op de 
kaart aan de laptoptas, het wachtwoord – indien niet bekend – 
kan opgevraagd worden bij de receptie. De laptop maakt via de 
Wifi connectie met het netwerk. Neem bij problemen contact op 
met de ICT  Helpdesk (toestel 619). 

 Op het bureaublad: ga naar de snelkoppeling Beoordelingen en 
open de map. Ga naar de map met de correctie-datum (datum 
van vandaag). Open het beoordelingsrapport (document met de 
naam <datum> beoordelingsrapport 00 ). Dit document wordt 
gebruikt om de beoordeling in te vullen. Sla dit document via 
‘Bestand/opslaan als’ op bij elke kandidaat die beoordeeld wordt, 
in de map waar ook het origineel staat. Wijzig de naam van het 
document door de naam van de kandidaat aan het eind van de 
documentnaam toe te voegen (dus de filenaam wordt dan <da-
tum>_beoordelingsrapport 00_<kandidaatnaam>). Op deze ma-
nier is duidelijk welke kandidaat beoordeeld wordt. Dit document 
is nu klaar voor gebruik. 
 

 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dienen door bei-
de correctoren te worden gelezen. 

 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door 
middel van de voorgeschreven afkortingen.  
• zelfstandige naamwoorden (znw)  
• overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 
• werkwoordsvervoegingen (wwv),  
• interpunctie (ip),  
• gebruik hoofdletters (hl) 
• afkortingen (afk) 
• overige spelfouten (os 

 Na het doorlezen wordt 1 uitwerking INHOUDELIJK beoordeeld.  
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Extra aandachtspunten bij de inhoudelijke beoordeling:  
 Let op tekst en aanwijzingen in het beoordelingsrapport.  
 AVONDBAR of AVONDABR = beide goed.  

Echter wanneer ‘Rapport’ vervangen wordt door ‘specifiek rap-
port’ of ‘rapportage’: geen punten toekennen. 

 Wanneer in het beoordelingsrapport wordt aangegeven 
‘Bijlagen: geen’ en ‘afschriften: geen’ en de kandidaat vult daar 
iets in bijv. ‘bijlage: foto´s’ en ‘afschriften: naar politie’, mogen 
de punten alleen worden toegekend als de foto’s en de bijlagen 
in het rapport zijn vernoemd. Komen deze gegevens (foto’s of 
politie) verder in het rapport niet meer voor, dan mogen deze 
punten niet worden gehonoreerd.  

 Als de redenen van wetenschap (hoorde, rook, zag, voelde (of 
heb gehoord, heb geroken, heb gezien en heb gevoeld)  in het 
boordelingsrapport worden vermeld MOETEN deze in het rapport 
opgenomen zijn om te worden gehonoreerd.  
Bijv. ‘HOORDE bommelding of heb bommelding gehoord’ mag 
alleen gehonoreerd worden als dit zo in de uitwerking is vermeld, 
dus ‘Er werd een bommelding doorgegeven’  is dus niet correct. 
Bijv. ´alle telefoongesprekken worden opgenomen´ is niet het-
zelfde als de tekst op het beoordelingsrapport: ´de geluidsop-
name werd veiliggesteld´. Voor de eerste vermelding  worden 
GEEN punten toegekend.  

 De chronologische volgorde houdt niet alleen de volgorde van de 
juiste tijdstippen in, maar ook de volgorde van de gebeurtenis-
sen en acties. Dus als er geen tijdstippen vermeld worden maar 
de gebeurtenissen en acties elkaar wel op de juiste manier op-
volgen krijgt de kandidaat de volledige punten voor chronolo-
gische volgorde. 

 Beide correctoren blijven verantwoordelijk voor het zorgvuldig 
invullen van de beoordelingsrapporten. 

 Na de inhoudelijke beoordeling worden op deze uitwerking ook 
de taalfouten genoteerd. 

 Vul het digitale beoordelingsformulier in. 
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 Aan de linkerzijde van het formulier ziet u alle aandachtspunten, 

staan, waarop gescoord kan worden. Mochten er fouten c.q. on-
duidelijkheden in het document staan dan contact op nemen met 
de afdeling Ontwikkeling en beheer. 

 Bovenin vult u de naam en geboortedatum van de kandidaat en  
de examendatum in, onderaan de namen van de examinato-
ren/correctoren. Voor de kandidaat kunt u nu de scores invullen. 
Hier mogen alleen (hele) cijfers ingevuld worden, geen andere 
tekens.  

 In het digitale beoordelingsrapport zijn niet gevulde vakjes groen 
gekleurd. Als in dit vakje een cijfer wordt ingevuld wordt het vak 
automatisch wit. 

 Wanneer er op een bepaald onderdeel geen punten worden ge-
scoord, vult u hier een 0 (nul) in.  

 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u 
het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de 
snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad)  datum 
correctie. 

 Neem de totaalscore en het eindcijfer van de kandidaat over op 
de presentielijst. 

 De tweede uitwerking van dezelfde kandidaat wordt diagonaal 
doorgestreept waarop ‘KOPIE’ wordt vermeld. Hierdoor is duide-
lijk welke uitwerking de definitieve versie is en gebruikt kan 
worden bij een eventuele inzage.   
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 Vul bij een onvoldoende resultaat ook de motivatie tabel in. De 
naam, geboortedatum en examendatum worden automatisch 
gevuld.  

 
  

 
 Vervolgens opent u weer het originele document (met de naam 

<datum>beoordelingsrapport 00) in de map Beoordelingen  
datum correctie) om de uitwerking van de volgende kandidaat te 
kunnen beoordelen. 

 Controleer aan het eind of van alle beoordeelde kandidaten een 
file staat in de map Beoordelingen  datum correctie. 

 Vul het procesverbaal in. 
 Zet de laptop helemaal uit (windows afsluiten) en berg de laptop 

inclusief toebehoren weer op in de tas. 
 Lever de laptop en het pakket in bij de receptie. 
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6.2. Correctie Rapportage 
 
 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie. 
 Controleer of de volgende zaken in het pakket aanwezig zijn: 

• de opdracht 
• de presentielijst 
• de kandidaat-uitwerkingen 
• een proces-verbaal 
• een declaratieformulier 

 Log in met het examinator account. Het ID staat vermeld op de 
kaart aan de laptoptas, het wachtwoord – indien niet bekend – 
kan opgevraagd worden bij de receptie. De laptop maakt via de 
Wifi connectie met het netwerk. Neem bij problemen contact op 
met de ICT  Helpdesk (toestel 619). 

 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dient door beide 
correctoren te worden gelezen. 

 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door 
middel van de voorgeschreven afkortingen.  
• zelfstandige naamwoorden (znw)  
• overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 
• werkwoordsvervoegingen (wwv),  
• interpunctie (ip),  
• gebruik hoofdletters (hl) 
• afkortingen (afk) 
• overige spelfouten (os 

 Op het bureaublad: ga naar de snelkoppeling Beoordelingen en 
open de map. Ga naar de map met de correctie-datum (datum 
van vandaag). Open het beoordelingsrapport (document met de 
naam <datum>beoordelingsrapport RAP00 ). Dit document 
wordt gebruikt om de beoordeling in te vullen. Sla dit document 
via ‘Bestand/opslaan als’ op bij elke kandidaat die beoordeeld 
wordt, in de map waar ook het origineel staat. Wijzig de naam 
van het document door het nummer van de kandidaat aan het 
eind van de documentnaam toe te voegen (dus de filenaam 
wordt dan <datum>_beoordelingsrapport 
RAP00_<kandidaatnummer>). Op deze manier is duidelijk welke 
kandidaat beoordeeld wordt. Dit document is nu klaar voor ge-
bruik. 
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Aan de linkerzijde van het formulier ziet u alle aandachtspunten. 
Deze teksten kunnen niet door u gewijzigd worden. Alle teksten 
die niet gewijzigd kunnen worden zijn herkenbaar aan de grijze 
achtergrondkleur. In de kolom daarachter staat het aantal te be-
halen punten. Mochten er fouten in het document staan dan con-
tact op nemen met de afdeling Ontwikkeling en beheer. 

 Rechts bovenin vult u het kandidaatnummer in, de namen van 
de correctoren en de examendatum. Voor de kandidaat kunt u 
nu de scores invullen. Hier mogen alleen (hele) cijfers ingevuld 
worden, geen andere tekens. Wanneer er op een bepaald onder-
deel geen punten worden gescoord, vult u hier een 0 (nul) in. 
Het formulier berekent zelf de totale score. 

 Let op dat alle scores worden ingevuld (groene kleur is overal 
verdwenen). 

 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u 
het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de 
snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad)  datum 
correctie. 

 Neem de totaalscore en het eindcijfer van de kandidaat over op 
de presentielijst. 

 Vervolgens opent u weer het originele document (met de naam 
<datum>beoordelingsrapport RAP00) in de map Beoordelingen 
 datum correctie) om de uitwerking van de volgende kandidaat 
te kunnen beoordelen. 

 Controleer aan het eind of van alle beoordeelde kandidaten een 
file staat in de map Beoordelingen  datum correctie. 

 Vul het proces-verbaal in. 
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 Zet de laptop helemaal uit (windows afsluiten) en berg de laptop 
inclusief toebehoren weer op in de tas. 

 Lever de laptop en het pakket in bij de receptie. 
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6.3. Correctie Onderzoek en rapportage PO /  
Persoonsbeveiligingsopdracht PB  
 
 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie. 
 Controleer of de volgende zaken in het pakket aanwezig zijn: 

• de opdrachten 
• de presentielijst 
• de kandidaat-uitwerkingen 
• een proces-verbaal 
• een declaratieformulier 

 Log in met het examinator account. Het ID staat vermeld op de 
kaart aan de laptoptas, het wachtwoord – indien niet bekend – 
kan opgevraagd worden bij de receptie. De laptop maakt via de 
Wifi connectie met het netwerk. Neem bij problemen contact op 
met de ICT  Helpdesk (toestel 619). 

 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dient door beide 
correctoren te worden gelezen. 

 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door 
middel van de voorgeschreven afkortingen.  
• zelfstandige naamwoorden (znw)  
• overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz) 
• werkwoordsvervoegingen (wwv),  
• interpunctie (ip),  
• gebruik hoofdletters (hl) 
• afkortingen (afk) 
• overige spelfouten (os 

 Op het bureaublad: ga naar de snelkoppeling Beoordelingen en 
open de map. Ga naar de map met de correctie-datum (datum 
van vandaag). Open het beoordelingsrapport (document met de 
naam OR of PB en dan het nummer van de opdracht). Dit docu-
ment wordt gebruikt om de beoordeling in te vullen. Sla dit do-
cument via ‘Bestand/opslaan als’ op bij elke kandidaat die be-
oordeeld wordt, , in de map waar ook het origineel staat. Wijzig 
de naam van het document door de achternaam van de kandi-
daat aan het begin van de documentnaam te vermelden. Op de-
ze manier is duidelijk welke kandidaat beoordeeld wordt. Dit do-
cument is nu klaar 
voor gebruik. 
 

  



 
© SVPB 2017  113 
 

 Onderstaand het beoordelingsmodel PO. Het beoordelingsmodel 
PB is een soortgelijk document maar is hier niet opgenomen als 
voorbeeld. 
 

 
 

 Aan de linkerzijde van het formulier ziet u alle aandachtspunten 
waarop gescoord kan worden. Deze teksten kunnen niet door u 
gewijzigd worden. Alle teksten die niet gewijzigd kunnen worden 
zijn herkenbaar aan de grijze achtergrondkleur. In de kolom 
daarachter staat het aantal te behalen punten. Voor iedere kan-
didaat kunt u nu de scores invullen. Hier mogen alleen (hele) cij-
fers ingevuld worden, geen andere tekens. Wanneer er op een 
bepaald onderdeel geen punten worden gescoord, vult u hier een 
0 (nul) in. Zo gaat u alle onderdelen af. Het formulier berekent 
zelf de totale score. 

 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u 
het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de 
snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad)  datum 
correctie. 

 Neem de totaalscore en het eindcijfer van de kandidaat over op 
de presentielijst. 

 Vervolgens opent u weer het originele document (met de naam 
OR of PB en dan het nummer van de opdracht) in de map Be-
oordelingen  datum correctie) om de uitwerking van de vol-
gende kandidaat te kunnen beoordelen. 
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 Controleer aan het eind of van alle beoordeelde kandidaten een 
file staat in de map Beoordelingen  datum correctie. 

 Vul het proces-verbaal in. 
 Zet de laptop helemaal uit (windows afsluiten) en berg de laptop 

inclusief toebehoren weer op in de tas. 
 Lever de laptop en het pakket in bij de receptie. 
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6.4. Inzage examenwerk  
 
 Haal kandidaten op uit de ontvangstruimte. 
 
Uit te spreken tekst 
 Het gebruik of raadplegen van smartphones, smartwatches en 

andere communicatiemiddelen, alle soorten horloges en fo-
to/videoapparatuur is niet toegestaan. 

 
<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3> 
 
<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3> 
 
 Draag zorg voor ondertekening van de presentielijst en geef de 

inzageset aan de kandidaat. 
 Instrueer de kandidaat m.b.t. de opgaven en antwoorden. 

Het doel van de inzage:  
• leren van gemaakte fouten 
• kandidaat mag geen vragen en antwoorden overschrijven 

wel eventueel ‘steekwoorden’ noteren op het SVPB-formulier 
Specificatie bij bezwaarschrift (dit formulier alleen uitdelen 
aan kandidaten die aangeven een bezwaarschrift te willen 
indienen), bijv. Inbeslagneming, Branddriehoek, NATO-
spelalfabet e.d. 

• geen discussie over de juistheid van antwoorden of over ge-
stelde vragen 

• wijs eventueel de kandidaat op de bezwaarprocedure 
 Controleer tijdens en na de inzage of er geen aantekeningen (of 

opnames) worden gemaakt anders dan is aangegeven.  
 Controleer, als de kandidaat klaar is met zijn inzage, of de inza-

geset compleet is en teken dan de presentielijst voor ontvangst. 
 Vul het proces-verbaal in. 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• de inzagesets 
• de presentielijst 
• het proces-verbaal 

 Berg de envelop op in de metalen box. 
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Bijlagen 
 
Bijlage 1: Omzettingstabellen score naar cijfer 
Cesuur: 67% 
 
Tabel 25 
Totaal aantal te behalen punten: 25 

Score Cijfer   Perc. goed: 
1 1   4% 
2 1 

 
8% 

3 1   12% 
4 1 

 
16% 

5 1   20% 
6 1 

 
24% 

7 1   28% 
8 1 

 
32% 

9 1   36% 
10 2 

 
40% 

11 2   44% 
12 3 

 
48% 

13 4   52% 
14 4 

 
56% 

15 5   60% 
16 5 

 
64% 

17 6   68% 
18 6 

 
72% 

19 7   76% 
20 7 

 
80% 

21 8   84% 
22 8 

 
88% 

23 9   92% 
24 9   96% 
25 10   100% 
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Tabel 30 
Totaal aantal te behalen punten: 30 

Score Cijfer   Perc. Goed: 
1 1 

 
3% 

2 1   7% 
3 1 

 
10% 

4 1   13% 
5 1 

 
17% 

6 1   20% 
7 1 

 
23% 

8 1   27% 
9 1 

 
30% 

10 1   33% 
11 1 

 
37% 

12 2   40% 
13 2 

 
43% 

14 3   47% 
15 3 

 
50% 

16 4   53% 
17 4 

 
57% 

18 5   60% 
19 5 

 
63% 

20 6   67% 
21 6 

 
70% 

22 6   73% 
23 7 

 
77% 

24 7   80% 
25 8 

 
83% 

26 8   87% 
27 9 

 
90% 

28 9   93% 
29 9 

 
97% 

30 10   100% 
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Tabel 35 
Totaal aantal te behalen punten: 35  

Score Cijfer   
Perc. 
Goed: Score Cijfer   

Perc. 
Goed: 

1 1   3% 24 6   69% 
2 1   6% 25 6   71% 
3 1   9% 26 7   74% 
4 1   11% 27 7   77% 
5 1   14% 28 7   80% 
6 1   17% 29 8   83% 
7 1   20% 30 8   86% 
8 1   23% 31 9   89% 
9 1   26% 32 9   91% 

10 1   29% 33 9   94% 
11 1   31% 34 9   97% 
12 1   34% 35 10   100% 
13 2   37% 

    14 2   40% 
    15 2   43% 
    16 3   46% 
    17 3   49% 
    18 3   51% 
    19 4   54% 
    20 4   57% 
    21 5   60% 
    22 5   63% 
    23 5   66% 
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Tabel 40 
Totaal aantal te behalen punten: 40 

Score Cijfer   
Perc. 

Goed: Score Cijfer   
Perc. 

Goed: 
1 1   3% 27 6   68% 
2 1   5% 28 6   70% 
3 1   8% 29 6   73% 
4 1   10% 30 7   75% 
5 1   13% 31 7   78% 
6 1   15% 32 7   80% 
7 1   18% 33 8   83% 
8 1   20% 34 8   85% 
9 1   23% 35 8   88% 

10 1   25% 36 9   90% 
11 1   28% 37 9   93% 
12 1   30% 38 9   95% 
13 1   33% 39 9   98% 
14 1   35% 40 10   100% 
15 2   38% 

    16 2   40% 
    17 2   43% 
    18 3   45% 
    19 3   48% 
    20 3   50% 
    21 4   53% 
    22 4   55% 
    23 4   58% 
    24 5   60% 
    25 5   63% 
    26 5   65% 
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Bijlage 2: Troubleshooting QMP   
 
In deze bijlage worden een aantal fouten of problemen behandeld die 
voor kunnen komen bij examenafname via Questionmark Perception en 
op welke wijze deze opgelost of omzeilt kunnen worden. 
Kunt u het probleem niet (snel) oplossen of hebt u twijfels: neem dan 
contact op met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19. 
 
• Geen assesment beschikbaar 
Wanneer er geen assessments beschikbaar zijn voordat de examentijd is 
aangebroken dan verversen d.m.v. F5. (bijvoorbeeld als er wordt inge-
logd om 09.57 uur, terwijl de examentijd begint om 10.00 uur). 
 
• Tweemaal ingelogd, stroomstoring of netwerkstoring 
Wanneer een kandidaat per abuis tweemaal ingelogd heeft of er tijdens 
het examen een stroomstoring optreedt kan de kandidaat opnieuw op-
starten. Een examen dat reeds opgestart is, is te herkennen in de lijst 
aan het oranje pijltje. Groen pijltje betekent nog nooit opgestart, oranje 
betekent herstarten.  
 

 
 
Bij een stroomstoring is het laatste gegeven antwoord verloren gegaan. 
De kandidaat moet deze opgaven opnieuw beantwoorden. Iedere keer 
als een kandidaat naar een nieuwe opgave gaat, wordt het antwoord 
automatisch (tijdelijk) geslagen. 
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Wanneer tijdens het examen een kort durende netwerkstoring optreedt 
(de netwerkverbinding wordt tijdelijk verbroken) kan de kandidaat ge-
woon verder gaan met het beantwoorden van zijn vragen. De kandidaat 
moet echter wel wachten met het afsluiten van het examen (wachten 
dus met op de knop Doorgaan drukken) totdat de netwerkverbinding 
hersteld is. 
 
• Bij het terugkeren in het hoofdmenu staat het examen datzojuist 
afgenomen is, soms nog steeds in de lijst. 
Een keer drukken op F5 verhelpt dit probleem. NB: Het examen kan niet 
nogmaals opgestart worden, omdat het groene pijltje ontbreekt.  
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Bijlage 3: Brief laatkomers CBT  
 
 
Geachte kandidaat, 
 
Helaas heeft u zich niet op tijd kunnen melden voor het examen waar-
voor u bent opgeroepen. We kunnen u niet direct toegang verlenen tot 
de examenzaal omdat dit de overige kandidaten en de examenleider zal 
storen. 
 
Wij geven u wel de mogelijkheid om (na ondertekening van deze verkla-
ring) 20 minuten na aanvangstijdstip van het examenonderdeel de exa-
menzaal binnen te gaan en alsnog te starten met het examen. De exa-
menleider bepaalt het moment waarop u de examenzaal mag betreden. 
U hebt dan echter niet meer de volledige examenduur tot uw beschik-
king. U zult in de resterende examentijd alle vragen moeten beantwoor-
den. 
 
Wij verzoeken u om onderstaande instructie en informatie aandachtig 
door te lezen. 
 
Ondergetekende verklaart hiermee akkoord te gaan, 
 

Naam:  

Geboortedatum:  

Datum examen:  

Handtekening:  
 
 
 
Lever de ondertekende verklaring bij de examenleider in. 
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Instructie bij binnenkomst examenzaal 
 
a. Stoor andere examenkandidaten niet en volg de aanwijzingen van 

de examenleider op. 
b. Neem plaats achter de PC waar de papierstrook met uw naam ligt. 
c. Houd uw identiteitsbewijs bij de hand voor controle. 
d. Het is niet toegestaan om overige papieren op uw tafel te hebben. 
e. Vul uw ID-nr. en wachtwoord (van de papierstrook) op het scherm 

in. 
f. Start met het examen. 
g. Tijdens het invullen van uw ID-nr. en wachtwoord zal uw identi-

teitsbewijs gecontroleerd worden. 
 
Heeft u vragen, steek dan uw hand op. De examenleider komt dan naar 
u toe. 
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Bijlage 4: Algemene voorwaarden SVPB-examens  
 
Zie voor de aglemene voorwaarden de website van de SVPB 
http://www.svpb.nl/regelingen/algemene-voorwaarden/ 
  

http://www.svpb.nl/regelingen/algemene-voorwaarden/
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Bijlage 5: Werkinstructie digitale beoordelings-
rapporten in QMP  
Praktijkopdrachten CB 
Leidinggeven CB 
Praktijkopdrachten BoCA 
Praktijkopdrachten VoCA 
Praktijkopdrachten Planner 

 
Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op 
dat de (draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft on-
derop een schuifknopje en het toetsenbord rechts boven.  
Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald 
worden bij de receptie Plotterweg.  
Start Outlook op en ga naar de mail met datum en beschrijving van het 
examen.  
Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de 
kandidaten en de links naar QMP voor die kandidaten.  
Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het beoordelingsrapport gaat 
invullen. 
Klik op de link, Internet Explorer zal nu opgestart worden en er wordt 
direct ingelogd in QMP.  
Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als:) overeenkomt met het 
ID zoals dat in de pdf bij de kandidaat staat vermeld.  
 
Let op:  
Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt ge-
examineerd.   
Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de 
dag open te zetten (de tijd verloopt en de examinator zal daarna per 
kandidaat iedere keer opnieuw het systeem moeten opstarten). 
 
Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan 
contact op te nemen met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19. 
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Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. 
Sluit Internet Explorer af en probeer het opnieuw. 
Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het juist 
formulier opstarten om in te vullen.  
 

 
 
Bij BoCA en Planner krijgt u eerst de vraag of de kandidaat geëxami-
neerd gaat worden. Wanneer het antwoord “nee” is vult u bij de tweede 
vraag de reden in van niet-examineren. Wanneer het antwoord “ja” is, 
mag bij de tweede vraag niets ingevuld worden. Daarna drukt u op de 
knop Verzenden en wordt het beoordelingsrapport getoond.  
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Let er op dat bij het invullen van het formulieren alle onderdelen beoor-
deeld worden. Scroll met de muis helemaal naar beneden voor alle on-
derdelen. Wanneer alle onderdelen beoordeeld en ingevuld zijn, klikt u 
op Verzenden. Hiermee is de beoordeling definitief en kan er niets meer 
gewijzigd worden.  
 
 

  
 
Voor wat betreft het onderdeel Engels bij Praktijkopdrachten CB zitten 
we nog in en overgangssituatie. Sommige kandidaten zullen wel voor 
Engels beoordeeld moeten worden, anderen niet (dit staat op de check-
list van de kandidaat). Voor kandidaten waar het Engels geen onderdeel 
van het examen is, moet NVT ingevuld worden bij de beoordeling. Kan-
didaten waarbij wel het Engels beoordeeld wordt, krijgen aftrekpunten 
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indien het Engels niet in orde is. Als het Engels wel helemaal in orde is 
krijgt de kandidaat 0 (nul) aftrekpunten. Wanneer de kandidaat een 
onvoldoende uitslag heeft, moet bij de motivatie beoordeling onvoldoen-
de cijfer een toelichting gegeven op eventuele aftrekpunten voor het 
Engels.  
 
 
 

 
 
Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag ver-
werkt. Wanneer de kandidaat een Voldoende resultaat heeft behaald, 
krijgt u het voorlopig cijfer direct te zien. Wanneer de kandidaat een 
Onvoldoende uitslag heeft, moet u hiervoor een motivatie invoeren. De-
ze motivatie zal straks ook te zien zijn op het uitslagformulier van de 
kandidaat. Als u klaar bent met de motivatie, wederom op de knop Ver-
zenden klikken. Bij praktijkopdrachten CB is met kopjes alvast een 
structuur aan de motivatie gegeven.  
 

 
  
 
  



 
© SVPB 2017  129 
 

Voorbeeld van een goede motivatie:  
 

 
 
Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond 
worden.  
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Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het start-
scherm. Als er nog een tweede onderdeel beoordeeld moet worden, kan 
hier het tweede beoordelingsrapport opgestart worden en ingevuld wor-
den.  
Wanneer de formulieren ingevuld zijn, gaat u naar het resultatenover-
zicht.  
Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de 
knop Resultaten. 
 

 
 
 
Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de 
knop Resultatenoverzicht weergeven.  
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U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat.  
 
U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag 
aan de kandidaat. Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krij-
gen een mondelinge toelichting hierop. De toelichting wordt gemaild met 
de uitslag. 
Als u klaar bent sluit u alle schermen van QMP en Internet Explorer af, 
waarna via de pdf straks de volgende kandidaat gestart kan worden.  
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Bijlage 6:  Werkinstructie digitale beoordelingsrap-
port in QMP Praktijkopdrachten ESO 

 
Examencentrum Amersfoort: 
Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op 
dat de (draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft on-
derop een schuifknopje en het toetsenbord rechts boven.  
Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald 
worden bij de receptie Plotterweg.  
Start Outlook op.  
 
Op locatie:  
Ga naar de website: https://email.explain.nl/owa en log daar in met 
gebruikersnaam svpb\praktijkexamen en het bijbehorende wachtwoord.  
 
Ga naar de mail met datum en beschrijving van het examen.  
Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de 
kandidaten en de links naar QMP voor die kandidaten.  
Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het beoordelingsrapport gaat 
invullen. 
Klik op de link, Internet Explorer zal nu opgestart worden en er wordt 
direct ingelogd in QMP.  
Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als: ) overeenkomt met het 
ID zoals dat in de pdf bij de kandidaat staat vermeld.  
 
Let op:  
Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt ge-
examineerd.   
Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de 
dag open te zetten (de tijd verloopt en de examinator zal daarna per 
kandidaat iedere keer opnieuw het systeem moeten opstarten). 
 
Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan 
contact op te nemen met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19. 

https://email.explain.nl/owa
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Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. 
Sluit Internet Explorer af en probeer het opnieuw. 
Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het juiste 
formulier opstarten om in te vullen.  
 

 
 
 
 
Let er op dat bij het invullen van het formulier alle onderdelen beoor-
deeld worden. Scroll eventueel met de muis helemaal naar beneden voor 
alle onderdelen. Wanneer alle onderdelen beoordeeld en ingevuld zijn, 
klikt u op Verzenden. Hiermee is de beoordeling definitief en kan er niets 
meer gewijzigd worden.  
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Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag ver-
werkt.    
Wanneer de kandidaat een Voldoende resultaat heeft behaald, krijgt u 
het voorlopig cijfer direct te zien. Wanneer de kandidaat een Onvoldoen-
de uitslag heeft, moet u hiervoor een motivatie invoeren. Deze motivatie 
zal straks ook te zien zijn op het uitslagformulier van de kandidaat. Als u 
klaar bent met de motivatie, wederom op de knop Verzenden klikken.  
 

 
 
Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond 
worden.  
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Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het start-
scherm.  
Wanneer het formulier ingevuld is, gaat u naar het resultatenoverzicht. 
Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de 
knop Resultaten. 

 
 
Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de 
knop Resultatenoverzicht weergeven.  
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U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat.  
 
U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag 
aan de kandidaat. Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krij-
gen een mondelinge toelichting hierop. De toelichting wordt gemaild met 
de uitslag. 
Als u klaar bent sluit u alle schermen van QMP en Internet Explorer af, 
waarna via de pdf straks de volgende kandidaat gestart kan worden.  
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Bijlage 7:  Werkinstructie digitale beoordelingsrap-

porten in QMP Winkelsurveillance 
 
Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op 
dat de (draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft on-
derop een schuifknopje en het toetsenbord rechts boven. 
Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald 
worden bij de receptie Plotterweg.  
 
Start Outlook op en ga naar de mail met datum en beschrijving van het 
examen.  
Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de 
kandidaten en de links naar QMP voor die kandidaten.  
Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het examen gaat afnemen en 
invullen. 
Klik op de link, Internet Explorer zal nu opgestart worden en er wordt 
direct ingelogd in QMP.  
Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als: ) overeenkomt met het 
ID zoals dat in de pdf bij de kandidaat staat vermeld.  
 
Let op:  
Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt ge-
examineerd.   
Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de 
dag open te zetten (de tijd verloopt en de examinator zal daarna per 
kandidaat iedere keer opnieuw het systeem moeten opstarten. 
 
Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan 
contact op te nemen met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19. 
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Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. 
Sluit Internet Explorer af en probeer het opnieuw. 
Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het exa-
men opstarten om af te nemen en in te vullen.  
 

 
 
 
U krijgt van de 20 kennisvragen voor de kandidaat de puntenwaarderin-
gen te zien. Geef per opgave aan hoeveel punten de kandidaat krijgt 
voor het gegeven antwoord (max. 2).  
Wanneer alle 20 vragen beoordeeld zijn, klikt u op Verzenden. Hiermee 
is de beoordeling van het kennisdeel definitief en kan er niets meer ge-
wijzigd worden.  
.  

 
 
Na het kennisdeel wordt automatische het beoordelingsrapport voor het 
praktijkdeel opgestart. Let er op dat bij het invullen van het formulier 
alle onderdelen beoordeeld worden. Scroll eventueel met de muis hele-
maal naar beneden voor alle onderdelen. Wanneer alle onderdelen be-
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oordeeld en ingevuld zijn, klikt u op Verzenden. Hiermee is de beoorde-
ling van het praktijkdeel definitief en kan er niets meer gewijzigd wor-
den.  
 

 
 
Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag ver-
werkt.   
Wanneer de kandidaat een Voldoende resultaat heeft behaald, krijgt u 
het voorlopig cijfer direct te zien. Wanneer de kandidaat een Onvoldoen-
de uitslag heeft, moet u hiervoor een motivatie invoeren. Deze motivatie 
zal straks ook te zien zijn op het uitslagformulier van de kandidaat. Als u 
klaar bent met de motivatie, wederom op de knop Verzenden klikken.  
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Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond 
worden.  
 

 
 
Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het start-
scherm.  
Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de 
knop Resultaten. 
 

 
 
 
Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de 
knop Resultatenoverzicht weergeven.  
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U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat 
 
U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag 
aan de kandidaat. Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krij-
gen een mondelinge toelichting hierop. De toelichting wordt gemaild met 
de uitslag. Als u klaar bent sluit u alle schermen van QMP en Internet 
Explorer af, waarna via de pdf straks de volgende kandidaat gestart kan 
worden. 
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	2.2.6 Social media
	 De examenfunctionaris publiceert geen (vertrouwelijke) informatie op social media, waarover hij beschikt vanwege zijn rol als examenfunctionaris.
	 De examenfunctionaris gaat op social media niet in discussie met kandidaten, hun ouders, medeleerlingen of andere betrokkenen, onderwijsinstellingen, praktijkopleiders of leerbedrijven.
	 De examenfunctionaris is persoonlijk verantwoordelijk voor wat hij publiceert op social media.
	 De examenfunctionaris neemt bij twijfel over een publicatie of over de raakvlakken met SVPB-examens contact op met de examencommissie van de SVPB.
	2.2.7 Objectiviteit
	 De examenfunctionaris handelt in alle voorkomende omstandigheden in overeenstemming met het vastgestelde beleid van de examencommissie. Hij heeft kennis genomen van regels, richtlijnen, procedures en voorschriften van de examencommissie.
	 De examenfunctionaris is respectvol richting de kandidaten. Het proces van examineren en beoordelen vergt een zo objectief mogelijke positie. Dat er een zekere ‘formele afstand´ bestaat tussen kandidaat en examenfunctionaris is een gegeven dat niet ...
	 De examenfunctionaris maakt geen onderscheid tussen kandidaten op grond van ras, leeftijd, geloofsovertuiging of geslacht.
	 De examenfunctionaris examineert geen kandidaten die hij als opleider of begeleider zelf opgeleid of begeleid heeft, opdat hij niet alleen de examencommissie maar vooral zichzelf niet in een onacceptabele situatie brengt. Als door onvoorziene omstan...
	 De examenfunctionaris aanvaardt geen geschenken, gunsten, uitnodigingen en dergelijke van derden die een onafhankelijk en objectief oordeel in gevaar brengen of zelfs de schijn van belangenverstrengeling oproepen.
	 De examenfunctionaris examineert en beoordeelt kandidaten en geen onderwijsinstellingen of leerbedrijven. Hij onthoudt zich dan ook van commentaar over opleidingstrajecten.
	 De examenfunctionaris beoordeelt elke kandidaat individueel en legt geen relatie met andere kandidaten (er wordt geen groep als totaliteit beoordeeld).
	2.2.8 Commerciële activiteiten
	Het is niet toegestaan om de positie die men bekleedt als examenfunctionaris te gebruiken voor eigen gewin c.q. voor commerciële activiteiten.
	2.2.9 Meldplicht De examenfunctionaris dient wijzigingen die zich voordoen in zijn zakelijke of werksituatie of anderszins zaken die consequenties kunnen hebben voor de SVPB in het algemeen en/of voor zijn inzet als examenfunctionaris in het bijzonder...
	Ondergetekende verklaart zich akkoord met voorgaande.
	2.3. Fraudepreventie en controle  identiteitsbewijzen
	Fraudepreventie
	3. Taakomschrijvingen
	3.1. Corrector
	Begripsomschrijving
	De corrector is een deskundige op het vakgebied van het te beoordelen examenonderdeel, die de Examencommissie (EC) bijstaat bij de beoordeling van schriftelijk open werk van kandidaten.
	Taken en verantwoordelijkheden
	De functionaris is namens de EC belast met de verantwoordelijkheid voor de beoordeling van uitwerkingen van een examenonderdeel. Hij hanteert daarbij de voorschriften van de EC en rapporteert aan de EC.
	Specifieke deskundigheid
	De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen:
	 kennis hebben van de structuur van de examens
	 op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instructies
	 kwaliteitsbewust zijn
	 integer zijn
	 onafhankelijk zijn van de te examineren kandidaten
	 over goede communicatieve vaardigheden beschikken
	 over administratieve vaardigheden beschikken
	 accuraat en punctueel zijn
	Een functionaris dient over voldoende deskundigheid te beschikken om de uitwerkingen te kunnen beoordelen. Deze deskundigheid dient te blijken uit:
	Representativiteit
	De corrector kleedt zich representatief, hij vertegenwoordigt namelijk niet alleen zichzelf maar ook de examencommissie.
	Opleiding
	De functionaris is minimaal in het bezit van het certificaat Beveiliging C (het Vakdiploma Beveiliging is hieraan door de EC inhoudelijk gelijkgesteld) of een gelijkwaardige opleiding op het betreffende vakgebied.
	Werkervaring
	De functionaris beschikt tenminste over 5 jaar werkervaring in de beveiligingsbranche in een leidinggevende of coördinerende functie eventueel in combinatie met ervaring met beveiligingsopleidingen op het betreffende vakgebied.
	De functionaris is op de hoogte van de betreffende justitiële regelgeving, de actuele examenprogramma’s en van belangzijnde procedures en instructies.
	De functionaris is bereid en in staat deel te nemen aan bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering.
	3.2. Examenleider
	Begripsomschrijving
	De examenleider is een functionaris die de Examencommissie (EC) bijstaat bij de afname van een examen.
	Taken en verantwoordelijkheden
	De functionaris is namens de EC belast met de leiding van een examen. Hij hanteert daarbij de voorschriften van de EC.
	De examenleider instrueert de kandidaten en houdt overzicht.
	In voorkomende gevallen kan de examenleider surveillanten aansturen.
	De examenleider leidt examens, zowel in de ruimten van de SVPB als bij onderwijsinstellingen. Hij is daarbij verantwoordelijk voor de gehele gang van zaken en rapporteert aan de EC.
	Specifieke deskundigheid
	De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen:
	 kennis hebben van de structuur van de examens
	 op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instructies
	 kwaliteitsbewust zijn en op een correcte wijze autoriteit uitstralen
	 integer zijn
	 onafhankelijk zijn van de te examineren kandidaten
	 leiding en instructies kunnen geven aan groepen
	 over goede communicatieve vaardigheden beschikken
	 representatief zijn
	 regelvast zijn en het vermogen hebben kandidaten en surveillanten hierop aan te spreken
	 beschikken over organisatietalent, administratieve vaardigheden, accuratesse en stressbestendigheid
	Op de locatie van een onderwijsinstelling is de examenleider formeel gekleed tijdens een examen:
	Heren: kostuum of combinatie, overhemd met stropdas.
	Dames: mantelpak met rok of broek.
	De examenleider representeert immers op dat moment niet alleen zichzelf maar ook de EC als formele commissie die is belast met de uitvoering van de examinering van uniformberoepen waarbij ook een formele en uniforme uitstraling past. Op zomerse dagen ...
	Voor de afname van CBT-examens in het examencentrum van de SVPB kan worden afgeweken van de kledingeisen, mits de representativiteit gewaarborgd blijft.
	De examenleider draagt een naambadge, zodat de kandidaten weten wie zij tegenover zich hebben.
	3.3. Examinator
	Specifieke deskundigheid
	De functionaris beschikt tenminste over 5 jaar recente werkervaring in de beveiligingsbranche in een leidinggevende of coördinerende functie op het te examineren vakgebied, eventueel in combinatie met ervaring met beveiligingsopleidingen op het betref...
	De examinator is formeel gekleed tijdens een examen:
	Heren: kostuum of combinatie, overhemd met stropdas.
	Dames: mantelpak met rok of broek.
	De examinator representeert immers op dat moment niet alleen zichzelf maar ook de EC als formele commissie die is belast met de uitvoering van de examinering van uniformberoepen waarbij ook een formele en uniforme uitstraling past. Op zomerse dagen ma...
	De examinator draagt een naambadge, zodat de kandidaten weten wie zij tegenover zich hebben.
	3.4. Lid Commissie van Deskundigen
	Specifieke deskundigheid
	3.5. Intern auditor
	Begripsomschrijving
	Deze functionaris houdt in opdracht van de Examencommissie (EC) toezicht op de uitvoering van de afname van examens.
	De functie van intern auditor is niet verenigbaar met die van examinator.
	Taken en verantwoordelijkheden
	De functionaris voert een effectieve controle uit op de wijze waarop examens worden afgenomen, teneinde een objectieve, kwalitatief goede en doelmatige wijze van examineren van beveiligingsopleidingen te bevorderen. Hij baseert zich daarbij op de func...
	De functionaris rapporteert zijn bevindingen aan de EC.
	Hij levert een bijdrage aan de verdere optimalisering van de examinering door gevraagd en ongevraagd de EC te adviseren over de inhoud en procesmatige afname van de examinering.
	De functionaris levert een bijdrage aan deskundigheidsbevordering en het inwerken van  examenfunctionarissen en adviseert de EC bij de (her)benoeming van examenfunctionarissen.
	Specifieke deskundigheid
	De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen:
	 ervaring hebben als examinator
	 op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en kan werken volgens voorgeschreven procedures en instructies
	 kwaliteitsbewust zijn en op een correcte wijze autoriteit uitstralen
	 integer zijn
	 onafhankelijk zijn van onderwijsinstellingen, leerbedrijven en examenfunctionarissen in het belang van een zuivere oordeelsvorming
	 beschikken over uitstekende communicatieve vaardigheden
	 representatief zijn
	 regelvast zijn, rekening houdend met omstandigheden die zich kunnen voordoen en beschikken over het vermogen examenfunctionarissen op gebeurtenissen en handelingen aan te spreken
	Inhoudelijke deskundigheid op het gebied van beveiliging is noodzakelijk. De functionaris dient gedegen kennis te hebben van de examenstructuur voor de beveiligingssector en de examenprogramma’s, alsmede gedegen kennis van examinering in het algemeen ...
	De functionaris dient over goede adviesvaardigheden te beschikken.
	De auditor is formeel gekleed tijdens een examen:
	Heren: kostuum of combinatie, overhemd met stropdas.
	Dames: mantelpak met rok of broek.
	De auditor representeert immers op dat moment niet alleen zichzelf maar ook de EC als formele commissie die is belast met de uitvoering van de examinering van uniformberoepen waarbij ook een formele en uniforme uitstraling past. Op zomerse dagen mag h...
	De auditor draagt een naambadge, zodat de kandidaten weten wie zij tegenover zich hebben.
	3.6. Examenontwikkelaar
	Begripsomschrijving
	De functionaris ontwikkelt producten voor examens.
	Taken en verantwoordelijkheden
	De functionaris ontwikkelt op verzoek van de Examencommissie (EC) examenproducten. Hij hanteert bij het ontwikkelen de aangegeven instructies, formats en/of handleidingen.
	Specifieke deskundigheid
	De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen:
	 volgens procedures en werkinstructies kunnen werken
	 kwaliteitsbewust kunnen werken
	 punctueel en accuraat kunnen werken
	 over goede schriftelijke communicatieve vaardigheden beschikken
	De functionaris dient over voldoende deskundigheid te beschikken om de gevraagde examenproducten te kunnen ontwikkelen en moet aan de volgende eisen voldoen:
	 kennis hebben van de structuur en niveau van de beveiligingsopleidingen
	 vakinhoudelijke kennis hebben op het gebied van de te ontwikkelen examenopgaven en bij voorkeur toetstechnische kennis en vaardigheden hebben m.b.t. het ontwikkelen van examenopgaven
	3.7. Rollenspeler
	Benodigde specifieke deskundigheid
	Extra aanwijzingen voor invulling taak rollenspeler
	Portofoongebruik
	Tijdens het examen wordt de kandidaat beoordeeld op het gebruik van de portofoon. Voor de rollenspeler is het dus belangrijk dat enige basiskennis van het portofoongebruik aanwezig.
	Bij het berichtenverkeer over de portofoon moet rekening worden gehouden dat berichtenverkeer kan worden afgeluisterd. Dit kan  bemoeilijkt worden door berichtgeving te coderen en door de juiste etherdiscipline.
	Gebruik duidelijke taal:
	 kort
	 duidelijk
	 doelgericht
	 binnen de context van vertrouwelijkheid
	 vermijd beleefdheden en sociale mededelingen
	De Centrale Post geeft leiding aan het berichtenverkeer. Deze handhaaft de etherdiscipline (kan tot de orden roepen) en beslist of een gesprek is beëindigd.
	Tijdens het berichtenverkeer wordt gebruik gemaakt van een aantal standaarduitdrukkingen:
	CP   Centrale Post
	Porto 1   Surveillant
	Over/geef bericht over U geeft de ander het woord
	Ik herhaal   Bij een wat lang of complex bericht
	Hier   Duidt uw eigen positie aan
	Spoed  Alleen gebruiken bij berichten die geen uitstel dulden
	Ik spel  Naam uitspreken en daarna spellen in NAVO spelalfabet
	Cijfers   Getal uitspreken door goed articuleren
	Wacht  U voert een actie uit en belooft terugkoppeling
	Uit   Het einde van de berichtgeving
	De portofoon is een belangrijk hulpmiddel voor de beveiliger als hij op ronde is. Voordat hij op ronde gaat moet hij zijn portofoon controleren. Een onderdeel van deze controle is een verbindingsonderzoek. De beveiliger roept naar de Centrale Post die...
	Kandidaat: Centrale post, hier porto 1, over.
	Rollenspeler: Porto 1, hier Centrale Post, over.
	Kandidaat: Centrale Post, hier porto 1, dit is een portocheck, (hoe is de ontvangst), over.
	Rollenspeler: Porto 1 hier Centrale Post. Ik ontvang u luid en duidelijk, over/uit.
	NAVO spelalfabet:
	A = Alpha  N = November
	B = Bravo  O = Oscar
	C = Charlie  P = Pappa
	D = Delta  Q = Quebec
	E = Echo  R = Romeo
	F = Foxtrot  S = Sierra
	G = Golf  T = Tango
	H = Hotel  U = Uniform
	I = India  V = Viktor
	J = Juliet  W = Whisky
	K = Kilo  X = X-ray
	L = Lima  Y = Yankee
	M = Mike  Z = Zulu
	Aanvang examinering
	De rollenspeler zorgt samen met de examinatoren voor aanvang van het examen dat het praktijkexamencentrum klaar is voor examinering:
	 de attributen die nodig zijn voor de proeven moeten in orde zijn en op een strategische plaats opgesteld worden zodat de kandidaat niet in één oogopslag een overzicht krijgt van alle proeven
	 de rollenspeler is op de hoogte van de werking van de attributen en de functies van het alarmpaneel zodat er snel gereageerd kan worden
	 het scenario en het script van de proeven moeten bij elk examen samen met de examinatoren doorgenomen worden
	 er moeten afspraken gemaakt worden over de rolverdeling en de invulling van de rollen
	De afstemming moet ervoor zorgen dat alle kandidaten op dezelfde manier geëxamineerd worden (de eerste kandidaat mag geen ‘testcase’ zijn). Kennis over het scenario en de beoordelingscriteria is nodig om de proeve in de juiste context te kunnen plaats...
	 neem de personeelslijst PEC BV door zodat de personages bekend zijn
	 na kennisneming van de proeven heeft de rollenspeler geen contact meer met de kandidaten
	Nadat de logistieke voorbereidingen afgerond zijn doet de rollenspeler een soort ‘warming up’ ten behoeve van:
	 bewustwording
	 inleving
	 stemgebruik
	 concentratie
	 focus
	Bediening van de telefoon
	De rollenspeler past de toon van zijn stem aan aan de rol die hij op dat moment speelt. Deze toon is gebaseerd op de functionaliteit van de persoon (bijvoorbeeld een boze of ongeduldige bezoeker of een bezorgde medewerker).
	Een praktische oplossing om een ‘schakelmoment’ met de telefoon in scene te zetten: even op de telefoon tikken. Als er dan vervolgens ‘doorverbonden’ wordt, moet erop gelet worden dat de klank en de toon van de stem veranderen.
	Vormgeving rol
	De rollenspeler:
	 is reactief: hij houdt zich aan het script en geeft geen overbodige informatie waarmee een kandidaat geholpen wordt of op het verkeerde been gezet wordt
	 geeft de kandidaat de gelegenheid om zelfstandig te handelen
	 moet zelf informatie verzamelen op basis van een vraagstelling conform de 7 W’s: wie, wat, waar, waarom, welke wijze, wanneer en waarmee
	 verstrekt alleen informatie als de kandidaat daarom vraagt
	 stuurt niet
	 koppelt hele algemene vragen van de kandidaat terug: als de kandidaat bijvoorbeeld vraagt: “Wat moet ik doen?” dan moet het antwoord luiden: “Handel naar eigen inzicht.”. De kandidaat moet tijdens zijn examen de opdracht zelfstandig uitvoeren
	 improviseert niet
	 wijkt alleen af van het script in overleg met de examinatoren (tekst toevoegen of weglaten). Als de kandidaat iets geheel onverwachts doet moet in overleg met de examinator geacteerd worden. Hierbij moeten altijd de doelstelling en de beoordelingscr...
	 vraagt om feedback en regie van de examinatoren
	 voert deze regieaanwijzingen ook uit
	Gedrag en houding zijn belangrijk omdat hierop altijd een reactie volgt van de kandidaat, ook als dit een reactie is die niet gewenst is. Belangrijk is dat de kandidaat in de gelegenheid gesteld wordt om te laten zien wat hij kan, hij moet de kans kri...
	Let op de non verbale acties: zorg ervoor dat niet alleen stem maar ook houding en  mimiek in overeenstemming zijn met het personage.
	Agressie
	Door middel van de proeven wordt getoetst of de kandidaat om kan gaan met verschillende vormen van agressie:
	 verbale en non verbale agressie
	 zware vorm van verbale en non verbale agressie
	 lichte en zware vorm van agressie met gebruiksvoorwerpen.
	Fysieke agressie wordt niet getoetst.
	Afhankelijk van de casus wordt een vorm gekozen:
	Expressieve agressie manifesteert zich in de vorm van het (luidruchtig) uiten van ongenoegen, meestal gericht op de organisatie en of de situatie, (nog) niet persoonlijk. Kan escaleren in frustratieagressie. De rollenspeler uit luidruchtig kritiek, on...
	Frustratie agressie Deze vorm van agressie ontstaat door emoties zoals frustratie, boosheid, angst of wanhoop. Deze emoties lopen zo hoog op dat ze op een gegeven moment de overhand nemen. Om deze vorm van agressie in scene te zetten is het nodig om d...
	Instrumentele agressie, agressie op de persoon, witte boordenagressie is agressie die doelbewust wordt ingezet om iets voor elkaar te krijgen. De agressie richt zich vaak op de persoon maar is niet persoonlijk. Het is dus geen reactie maar een doelbew...
	Psychopathologische agressie, willekeurige agressie ontstaat door drugs- of alcohol gebruik of door psychisch verward zijn. Zoals bij een psychose of bij verkeerde medicatie. Lijkt op frustratieagressie maar is onvoorspelbaar en snel gewelddadig.
	Agressie integreren in de casus
	In de doelstelling van de proeven waarin getoetst wordt of voldaan wordt aan het correct omgaan met agressie wordt aangegeven om welke vorm van agressie het gaat. De rollenspeler bepaalt op basis hiervan samen met de examinatoren welk scenario passend...
	 oogcontact
	 defensieve/alerte houding
	 comfortzone
	 stemgebruik
	 non-verbale actie/fysieke uitdaging
	 vervolghandelingen in reactie op kandidaat
	 in beslag nemen
	Regieaspecten
	De rollenspeler zorgt ervoor dat de handelingen en eventuele attributen goed zichtbaar zijn. Ook de eigen houding en stemgebruik spelen een grote rol. Bij het onderdeel in beslag nemen moet extra aandacht uitgaan naar de manier waarop bijvoorbeeld een...
	Let op de kandidaat: denk aan de gevoelens die u moet oproepen. De verbale bedreiging moet helder zijn maar niet uit de hand lopen. Als de kandidaat ‘dichtklapt’ neem dan wat gas terug. Ga hierbij volgens het script te werk. Er mag geen fysiek contact...
	3.8. CBT-surveillant
	Begripsomschrijving
	Een functionaris die onder leiding van een examenleider ondersteunende taken uitvoert en toezicht houdt tijdens de CBT examens bij een onderwijsinstelling.
	Taken en verantwoordelijkheden
	De functionaris is belast met het ondersteunen van de examenleider bij de afname van een examen. Hij hanteert daarbij de voorschriften van de Examencommissie (EC).
	De surveillant instrueert de kandidaten over het gebruik van de afnamesoftware, houdt toezicht en helpt de kandidaten in geval van storingen of problemen met de software of computerapparatuur.
	De functionaris is verantwoording schuldig aan de examenleider.
	Specifieke deskundigheid
	De functionaris moet aan de volgende eisen voldoen:
	 op de hoogte zijn van de taken en verantwoordelijkheden en kunnen werken volgens voorgeschreven procedures en instructies
	 integer zijn
	 regelvast zijn en over het vermogen beschikken om kandidaten correct en duidelijk aan te spreken
	 gedegen kennis hebben van de procedures rondom de afnamesoftware
	 zeer punctueel en accuraat zijn
	 actief toezicht houden
	 kordaat optreden
	De functionaris is in het bezit van de SVPB verklaring CBT-surveillant.
	4. Afname examens
	4.1. CBT
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Examencentrum Amersfoort: zet het tv-scherm aan de wand aan en start de examenmededelingen.
	 Zet de computers aan, start internet Explorer en QMP op en controleer of er netwerkverbinding is.
	De volgende tekst verschijnt op het scherm:
	 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op volgorde van de presentielijst.
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 ALLEEN voor Vakkennis personeelsplanning: deel een calculator uit.
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Als u klaar bent kunt u rustig het lokaal verlaten.
	<Houd bij kandidaten die 2 of 3 onderdelen doen de examentijd (40 minuten per onderdeel) in de gaten en meld de kandidaat, die nog niet gestart is met het tweede onderdeel c.q. derde onderdeel, dit alsnog te doen>
	Aandachtspunten:
	 Kandidaten die te laat komen
	 Examencentrum Amersfoort
	Tot 20 minuten na aanvang van het examen kunnen kandidaten die te laat zijn gekomen, alsnog toegelaten worden. Zij worden verzameld bij de receptie en vullen de verklaring laatkomers CBT in bij de receptie en ondertekenen deze (zie bijlage 3).
	Na 20 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en neemt de ingevulde verklaringen in.
	 Op locatie
	De examenleider beslist en vermeldt dit op het proces-verbaal.
	Verloop van het examen
	 Nadat de kandidaten hebben ingelogd zien zij in hun beeld-scherm een overzicht van de beschikbare toetsen.
	Per examenonderdeel:
	 Na het opstarten van het examen krijgt de kandidaat  een extra melding over het opstarten van de Secure Player: Sommige veiligheidsprocessen van Questionmark Perception kunnen toepassingen afsluiten om te verhinderen dat ze de veiligheidsmechanismen...
	 Aan het begin van elk examen verschijnt er een welkomstboodschap, de kandidaat klikt op ‘doorgaan’. Vervolgens verschijnt de eerste opgave in beeld en begint de tijd van het examen te lopen.
	 Om naar de volgende vraag te gaan klikt de kandidaat op ‘volgende’ of op het vraagnummer.
	 Alle opgaven moeten beantwoord worden alvorens men kan afsluiten.
	 Nadat alle opgaven beantwoord zijn klikt de kandidaat op ‘doorgaan’, vervolgens bevestigt de kandidaat dat de antwoorden verstuurd kunnen worden.
	 De kandidaat krijgt in beeld dat het examen afgerond is. De kandidaat kan nu kiezen om de voorlopige uitslag op het scherm te zien via: Klik hier.
	 De kandidaat heeft nu de mogelijk tot inzage in de door hem beantwoorde opgaven. De kandidaat ziet direct welke opgaven hij goed (groen vakje) en fout (rood vakje) heeft beantwoord. Bij iedere opgave staat onderaan in groene letters wat het juiste a...
	LET OP: Zodra een kandidaat zijn examen afgesloten heeft door op de knop ‘Hoofdmenu’ te klikken, is  inzage niet meer mogelijk.
	 Hierna klikt de kandidaat op ‘Hoofdmenu’ en kan met het volgende examenonderdeel beginnen of, indien alle onderdelen zijn afgelegd de examenleider waarschuwen.
	 Na het klikken op Hoofdmenu wederom een melding over de Secure Player: Questionmark Secure wordt nu afgesloten. Klik op Ja om te bevestigen. Klik op Nee om met dit assessment door te gaan. Klik op Ja.
	 Commentaar ten aanzien van de inhoud van het examen Als een kandidaat commentaar heeft op de inhoud van een of meer examenopgaven, noteer dan op het proces-verbaal duidelijk:
	 het kandidaat-ID
	 de naam van het examenonderdeel
	 het nummer van de vraag waar een opmerking over is. Zet daarbij wat het commentaar op de vraag is.
	Informeer de kandidaat dat zijn commentaar wordt doorgegeven en uitgezocht. Mocht het commentaar terecht zijn dan wordt dit verwerkt in de examenuitslag. Formeel kan nog geen bezwaar worden ingediend omdat de uitslag nog niet is vastgesteld.
	Administratieve afhandeling na afloop van het examen
	 Sluit alle apparatuur af.
	 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingsmeldingen aan computers het unieke nummer van de computer en het ID-nr. van de kandidaat. Meld storingsmeldingen aan computers in Amersfoort direct aan de ICT  Helpdesk (toestel 619).
	 Verzamel de presentielijst, het proces-verbaal en de ID-strookjes.
	 Doe de documenten, inclusief alle ID-strookjes, in een  envelop.
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box.
	of
	Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar het postagentschap.
	Noodprocedure CBT alleen Examencentrum Amersfoort
	In overleg met de Examencommissie SVPB wordt bekeken of en hoe het probleem kan worden opgelost als afname via QMP (tijdelijk) niet mogelijk is.
	 De kandidaten blijven in de ontvangstruimte of worden weer naar de ontvangstruimte gebracht. Stel de kandidaten gerust en meld dat er naar een passende oplossing wordt gezocht. De kandidaten moeten tot nader bericht in de ontvangstruimte aanwezig bl...
	 Neem contact op met de SVPB (al dan niet in overleg met de helpdesk), in overleg wordt het te volgen scenario bepaald. Het streven is altijd om examens via QMP af te laten nemen, desnoods iets later als de storing van korte duur is.
	Als het examen niet met QMP afgenomen kan worden, moet de volgende procedure worden gevolgd.
	 Een  SVPB-collega komt met een USB-stick(s) met het digitale noodexamen (in PDF) naar het examenlokaal.
	 Op iedere PC wordt een kopie van het noodexamen op de desktop gezet. Steek hiervoor de USB stick in de PC en zet een kopie van de pdf op het bureaublad. Koppel de USB-stick los door gebruik te maken van de optie Hardware veilig verwijderen en media ...
	 Zorg dat de pdf op “full-screen”staat (ctrl + L) en in leesmodus (ctrl + H)
	 Deel aan iedere kandidaat een antwoordblad Noodexamens (liggen in ladeblok) uit en een SVPB-potlood. Let op: beroepsgericht Engels heeft afwijkende antwoordbladen (worden meegenomen door SVPB).
	 Haal nu de kandidaten op en neem ze mee naar het lokaal.
	 Laat de kandidaten hun naam, ID, de naam van het examen en de datum invullen op het antwoordblad in blokletters.
	 Geef uitleg over het door de examenopgaven scrollen met de pijltjestoetsen.
	 Kandidaten kunnen nu starten met hun examen.
	 De 40 minuten examentijd gaan nu in, houd goed de tijd bij.
	 Noteer op het proces-verbaal het tijdstip, de evenementcode, het examenonderdeel en het nummer van de USB stick.
	 Doe na afloop de antwoordbladen per presentielijst in een envelop.
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.2. Waarnemen basis (403)
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Examencentrum Amersfoort: zet het tv-scherm aan de wand aan en start de examenmededelingen.
	 Zet de computers aan, start internet Explorer en QMP op en controleer of er netwerkverbinding is.
	De volgende tekst verschijnt op het scherm:
	 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op volgorde van de presentielijst.
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Zet het eerste filmfragment klaar (laagste nummer).
	<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van aantekeningen>
	 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en handel conform:
	Uit te spreken tekst
	 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen basis.
	U krijgt zo dadelijk eenmaal een kort filmfragment te zien.
	 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak aantekeningen. Uw aantekeningen worden niet beoordeeld.
	 U krijgt 10 vragen die betrekking hebben op de gebeurtenissen in de film. U krijgt 10 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
	 Na 10 minuten krijgt u van mij een seintje dat u op de knop ‘doorgaan’ moet klikken.
	 Als u eerder klaar bent kunt u ook op de knop ‘doorgaan’ klikken. In beide gevallen worden dan de gegeven antwoorden definitief verwerkt.
	 Laat het examen open staan op de pagina met de introductietekst.
	 Na het beantwoorden van de vragen is het examen nog niet afgelopen, u krijgt dan nog een ander kort filmfragment te zien
	<1x  het eerste filmfragment tonen.>
	 U kunt nu omdraaien en starten met het beantwoorden van de vragen.
	 Vul het ID-nr. en wachtwoord in en druk op ‘inloggen’.
	 Zet het tweede filmfragment klaar (hoogste nummer).
	Uit te spreken tekst
	 U kunt omdraaien naar het grote scherm, u krijgt nu het tweede filmfragment te zien.
	 Ook dit filmfragment krijgt u eenmaal te zien
	 Let weer goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak weer aantekeningen. Uw aantekeningen worden niet beoordeeld.
	 U krijgt ook nu weer 10 vragen die betrekking hebben op de gebeurtenissen. U krijgt 10 minuten de tijd om de vragen te beantwoorden.
	<1x  het tweede filmfragment tonen.>
	 U kunt nu omdraaien en starten met het beantwoorden van de volgende 10 vragen.
	 Na 10 minuten krijgt u van mij een seintje dat u op de knop ‘doorgaan’ moet klikken.
	 Als u eerder klaar bent kunt u ook op de knop ‘doorgaan’ klikken. In beide gevallen worden dan de gegeven antwoorden definitief verwerkt.
	 U kunt de examenruimte pas verlaten als alle deelnemers aan het examen klaar zijn met het beantwoorden van de vragen.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Controleer na afloop of:
	 kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 de DVD is verwijderd uit de apparatuur
	Meedelen uitslag
	 Er wordt geen uitslag meegedeeld. Het examen wordt later beoordeeld. De definitieve uitslag wordt gemaild.
	Administratieve afhandeling na afloop van het examen
	 Sluit alle apparatuur af.
	 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingsmeldingen aan computers het unieke nummer van de computer en het ID-nr. van de kandidaat.
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 ID-strookjes
	 kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.3. Effectief waarnemen
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de presentielijst, ID-strookjes en proces-verbaal aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Zet de computers aan, start SVPB-GMP-X  op en controleer of er netwerkverbinding is.
	 De volgende tekst verschijnt op het scherm:
	 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op volgorde van de presentielijst.
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Neemt u plaats achter de PC waarbij de strook met uw naam ligt en houd het identiteitsbewijs voor controle klaar.
	 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Voordat u aan het examen kunt beginnen zal ik de identiteitsbewijzen controleren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbewijs niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen.
	 Graag uw aandacht voor het volgende:
	 Alleen het identiteitsbewijs en strookje liggen op uw tafel.
	 De examentijd voor het totale examen is maximaal 60 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na de examendatum bekend gemaakt.
	 U krijgt 3 films te zien, elke film duurt 12 minuten.
	 Lees de inleidende tekst goed door alvorens u de film start met de knop met de pijl naar rechts.
	 Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe.
	 Als de film klaar is verschijnt de knop met de pijl weer. Hier klikt u op.
	 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.
	 Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.
	 De uitslag wordt uiterlijk gemaild.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	<Start per kandidaat het examen op, laat hem het ID-nr. en wachtwoord invullen, ‘inloggen’ en de eerste film starten.>
	Eventuele foutmeldingen bij het inloggen:
	indien gebruikersnaam of wachtwoord onjuist is ingevoerd verschijnt de melding: Gebruikersnaam en/of wachtwoord onjuist.
	Als de examentijd is verlopen omdat binnen GMP-X geen pogingen meer over zijn, verschijnt de melding: Deze gebruiker heeft niet langer toegang.
	Attentiepunten bij de wachtwoordtekens:
	de volgende karakters komen voor:
	abcdefgijkmnopqrstwxyz
	ABCDEFGHJKLMNPQRSTWXYZ
	23456789
	*-+?=!%{}@
	de volgende karakters komen dus niet voor:
	0 (nul) 1 (één)
	l (kleine letter el), h, u, U, v, V, O (hoofdletter)
	Graag uw aandacht voor het volgende:
	Als de kandidaat heeft ingelogd, de welkomsttekst heeft gelezen en met de cursor op de pijl naar rechts heeft geklikt om door te gaan, verschijnt de introductietekst in beeld. Om aan het daadwerkelijke examen te beginnen moet weer met de cursor op de ...
	<10 minuten voor het einde van de examentijd.>
	 U hebt nog 10 minuten.
	<Als de examentijd is verstreken:>
	 Het is tijd, wilt u afsluiten.
	Verloop van het examen
	 Commentaar ten aanzien van de inhoud van het examen Als een kandidaat commentaar heeft op de inhoud van het examen, noteer dan op het proces-verbaal duidelijk:
	 het kandidaat-ID
	 de naam van het examenonderdeel
	 welke film en welk fragment.
	 noteer het commentaar.
	Informeer de kandidaat dat zijn commentaar wordt doorgegeven en uitgezocht. Mocht het commentaar terecht zijn dan wordt dit verwerkt in de examenuitslag die wordt gemaild. Formeel kan nog geen bezwaar worden ingediend omdat de uitslag nog niet is vast...
	Administratieve afhandeling na afloop van het examen
	 Sluit alle apparatuur af.
	 Vul het proces-verbaal in. Meld bij storingsmeldingen aan computers het unieke nummer van de computer en het
	ID-nr. van de kandidaat.
	 Verzamel de presentielijst, het proces-verbaal en de ID-strookjes.
	 Doe de documenten, inclusief alle ID-strookjes, in een  envelop.
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	Noodprocedure Effectief waarnemen
	Als het examen niet met GMP-X afgenomen kan worden, moet de volgende procedure worden gevolgd.
	 Haal samen met de receptionist het benodigde noodexamen op. Let erop dat de naam van het examenonderdeel vermeld op de doos of envelop exact overeenkomt met de naam van het te maken examenonderdeel.
	Controle en handelingen vooraf
	 Zet alle computers aan en start het document ‘Examenwerk’ op.
	 Sla op iedere computer het lege document in Word op het bureaublad op onder de filenaam <datum>_<ID (kandidaat)nummer>.doc en laat het open staan zodat de kandidaat er straks direct mee aan de slag kan.
	 Zet het filmfragment startklaar. Als de DVD niet werkt, is er een reserve-exemplaar op de locatie aanwezig in de kast van de noodexamens (kamer achter de receptie). Als de afspeelapparatuur dienst weigert en niet binnen het dagdeel kan worden gerepa...
	 Leg bij elke PC een pen en kladpapier klaar.
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en leg het identiteitsbewijs voor controle klaar.
	 Mijn naam is <NAAM>, ik ben examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Voor het afspelen van de film zal ik de identiteitsbewijzen controleren en de presentielijst laten tekenen. Als het identiteitsbewijs niet geldig is mag u niet deelnemen aan het examen.
	 U krijgt van mij nu eerst de opdrachten. Daarna krijgt u éénmaal een film te zien. Kijk goed naar de film en maak aantekeningen.
	<Uitdelen van de opdrachten>
	 U krijgt nu 3 minuten om de opdrachten te lezen.
	<1x tonen filmfragment>
	 U krijgt nu 30 minuten om de opdrachten uit te werken.
	 Ik wens u veel succes.
	<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is ingevoerd.>
	<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.>
	<Kandidaat mag vervolgens examenruimte verlaten.>
	<10 minuten voor het einde van de examentijd.>
	 U hebt nog 10 minuten.
	<Als de examentijd is verstreken:>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Controleer na afloop of:
	 kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen
	 de DVD is verwijderd uit de apparatuur
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 de DVD
	 de kandidatensets
	 de examenopdrachten
	 de uitwerkingen
	 eventueel kladpapier
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.4. Specifiek rapporteren basis (404)
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Neemt u plaats bij de PC en houd het identiteitsbewijs voor controle klaar.
	 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens u met het examen kunt beginnen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Het examenonderdeel Specifiek Rapporteren basis bestaat uit open werk en wordt met de computer uitgewerkt.
	 Dit examen duurt 30 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na de examendatum bekend gemaakt.
	 Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examenopgaven, deze worden na het examen echter wel ingenomen en vernietigd.
	 Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdracht vermeld staan.
	 Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole.
	 Sla tussentijds regelmatig uw werk op.
	 Alleen de print wordt beoordeeld.
	 Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe.
	 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe.
	 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.
	 U geeft 2 x een printopdracht.
	 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de printen naar u toe.
	 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerkingen.
	 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.
	 Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.
	 De uitslag wordt gemaild.
	 Ik wens u veel succes.
	<Opgaven uitdelen.>
	<10 minuten voor het einde van de examentijd.>
	 U hebt nog 10 minuten.
	<Als examentijd is verstreken:>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Controleer of:
	 kladpapier/aantekeningen is ingenomen
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 de examenopdrachten
	 de uitwerkingen
	 kladpapier/aantekeningen
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.5. Rapportage
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Zet alle computers aan en start het document
	‘Examenwerk’ op. Sla op iedere computer het lege document in Word op het bureaublad op onder de filenaam <datum>_<ID (kandidaat)nummer>.doc en laat het open staan zodat de kandidaat er straks direct mee aan de slag kan.
	 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op volgorde van de presentielijst.
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en houd het identiteitsbewijs voor controle klaar.
	 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens u met het examen kunt beginnen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Het examenonderdeel Rapportage bestaat uit open werk en wordt met de computer uitgewerkt.
	 Dit examen duurt 1,5 uur. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na de examendatum bekend gemaakt.
	 Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examenopgaven, deze worden na het examen echter wel ingenomen en vernietigd.
	 Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdracht vermeld staan.
	 Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole.
	 Sla tussentijds regelmatig uw werk op.
	 Alleen de print wordt beoordeeld.
	 Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe.
	 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe.
	 U geeft 2 x een printopdracht.
	 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de printen naar u toe.
	 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerkingen.
	 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.
	 Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.
	 De uitslag wordt gemaild.
	 Ik wens u veel succes.
	<Opgaven uitdelen.>
	Kandidaten die te laat komen
	 Examencentrum Amersfoort
	Tot 20 minuten na aanvang van het examen kunnen kandidaten die te laat zijn gekomen, alsnog toegelaten worden. Zij worden verzameld bij de receptie en vullen de verklaring laatkomers CBT in bij de receptie en ondertekenen deze (zie bijlage 3).
	Na 20 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en neemt de ingevulde verklaringen in.
	Tijdens de examenafname
	<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren worden twee printen met handtekening kandidaat en kladpapier/aan-tekeningen ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.>
	<Kandidaat mag vervolgens examenruimte verlaten.>
	<10 minuten voor het einde van de examentijd.>
	 U hebt nog 10 minuten.
	<Als examentijd is verstreken:>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Controleer na afloop of:
	 kladpapier/aantekeningen is ingenomen
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 de examenopdrachten
	 de uitwerkingen
	 kladpapier/aantekeningen
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.6. Onderzoek en rapportage PO /          Persoonsbeveiligingsopdracht PB
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Zet alle computers aan en start het document
	‘Examenwerk’ op.
	 Sla op iedere computer het lege document in Word op het bureaublad op onder de filenaam <datum>_<ID (kandidaat)nummer>_<op1/2/3>.doc en laat het open staan zodat de kandidaat er straks direct mee aan de slag kan.  De toevoeging ‘op1/2/3’ in de besta...
	Voorbeeld: 13032014_12345_op1
	 Leg de strook met ID-nr. en wachtwoord op de hoek van de tafel op volgorde van de presentielijst.
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Neemt u plaats bij de PC waarbij de strook met uw naam ligt en houd het identiteitsbewijs voor controle klaar.
	 Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens u met het examen kunt beginnen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Graag uw aandacht voor het volgende:
	 Het examenonderdeel Onderzoek en rapportage/Persoons-beveiligingsopdracht bestaat uit 2 deelopdrachten van 45 minuten en 1 deelopdracht van 90 minuten. Tussen de deelopdrachten is een pauze van 15 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na ...
	 De examenonderdelen zijn openwerkopdrachten en worden met de computer uitgewerkt.
	 Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examenopgaven, deze worden na het examen echter wel ingenomen en vernietigd.
	 Controleer de examenopgave op volledigheid en volgorde van pagina’s.
	 Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole.
	 Sla tussentijds regelmatig uw werk op.
	 Alleen de print wordt beoordeeld.
	 Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe.
	 Wanneer u klaar bent met de uitwerking van uw eerste opdracht, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe.
	 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.
	 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de print naar u toe.
	 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking.
	 Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.
	 De uitslag wordt gemaild.
	<Alleen opdracht 1 mag worden uitgedeeld. Opdrachten 2 en 3 zitten elk in een aparte envelop (inclusief bijlagen) en worden pas uitgedeeld aan het begin van het betreffende onderdeel.
	Kandidaten die te laat komen
	 Tot 20 minuten na aanvang van het examen kunnen kandidaten die te laat zijn gekomen, alsnog toegelaten worden. Zij worden verzameld bij de receptie en vullen de verklaring laatkomers CBT in bij de receptie en ondertekenen deze (zie bijlage 3).
	 Na 20 minuten laat de examenleider de laatkomers binnen en neemt de ingevulde verklaringen in. Let op: in totaal kunnen kandidaten dus 2 x te laat komen.
	Tijdens het examen
	 Direct na het afronden van de opdracht wordt van de definitieve uitwerking één afdruk gemaakt die door de kandidaat wordt ondertekend. Er mogen dan geen wijzigingen meer gemaakt worden in het document.
	 De getekende uitwerking wordt ingenomen, de opdracht en de bijlagen blijven gedurende de duur van het totale examen in het bezit van de kandidaat.
	 Verwijder de digitale versie op de computer van de kandidaat  en leeg daarna de prullenbak.
	 Dit alles wordt gedaan na iedere opdracht (dus totaal 3 keer).
	 Houd alle uitwerkingen inclusief de opdrachten van de kandidaat goed bij elkaar en gebruik voor het opbergen de plastic insteekhoes.
	<10 minuten voor het einde van de examentijd.>
	 U hebt nog 10 minuten.
	<Als examentijd is verstreken.>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van het examen
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Controleer na afloop of:
	 kladpapier/aantekeningen is ingenomen
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 de examenopdrachten
	 de kandidatensets
	 de uitwerkingen
	 kladpapier/aantekeningen
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.7. Praktijkexamen Beveiliger crebo 94850
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 033-4504775).
	 Is de contactpersoon aanwezig?
	 Kruis de aanwezige (door SVPB geregistreerde) rollenspeler aan op het proces-verbaal.
	 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle apparatuur werkt. Als de afspeelapparatuur dienst weigert en niet binnen het dagdeel kan worden gerepareerd, examineer Waarnemen en noteren 2 dan via het noodscenario (de noodopdracht is ingep...
	 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheimhouding en het niet onderling overleggen van kandidaten tijdens Handelen in kritieke situaties 2.
	 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het toespreken van kandidaten en het instrueren).
	 Controleer of met het CCTV-systeem geen beelden van examenmomenten worden opgenomen. Let hierbij ook op camera’s in het lokaal waar de waarnemingsfilm wordt getoond. Eventueel vastgelegde beelden van examens dienen te worden vernietigd.
	 Haal de kandidaten op.
	 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Nadat alle examenonderdelen zijn geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag individueel aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij nemen nu de uitwerkte praktijkwerkboeken voor controle in van de kandidaten die voor het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 examen moeten afleggen.
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2 (vak 303)
	 Controleer de praktijkwerkboeken.
	Uit te spreken tekst
	Wij starten nu met het examenonderdeel Praktijkopdrachten BVL 2. Wie niet aan de beurt is dient in de buurt te blijven, wij roepen u straks op.
	 Neem de kandidaat mee naar de betreffende ‘werkkamer’. Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vragen kunnen worden gesteld als:
	 In welke Situatie bevond u zich toen….
	 Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd?
	 U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw opdrachtenregeling?
	 Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, aanhouden...).
	 Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie).
	 Maak tijdens het gesprek aantekeningen op het beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BVL 2.
	 Geef na afronding van het gesprek het praktijkwerkboek terug aan de kandidaat. De kandidaat verlaat de ruimte.
	 Vul de overige beoordelingscriteria op het beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BVL 2 verder in. Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelingscriterium geen score toe.
	 Bepaal vervolgens het uiteindelijke cijfer (in de reeks 3 t/m 10). Indien een onvoldoende cijfer moet worden toegekend dient er een heldere onderbouwing te worden gegeven op het beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BVL 2.
	 Controleer gezamenlijk de ingevulde scores en uitgevoerde berekeningen en neem de cijfers over op de presentielijst (vak 303).
	 Bij een onvoldoende cijfer wordt een kopie van het beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BVL 2 gemaakt.
	Afname examenonderdeel Waarnemen en noteren 2 (vak 304)
	 Zet filmfragment klaar.
	 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en handel conform:
	Uit te spreken tekst
	 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 2.
	<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van aantekeningen>
	 U krijgt zo dadelijk tweemaal achter elkaar een kort filmfragment te zien.
	 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak aantekeningen.
	 Daarna krijgt u van mij de opdracht.
	<2x direct achter elkaar het filmfragment tonen.>
	 U kunt nu achter een PC plaatsnemen.
	 Tik eerst uw naam en geboortedatum in.
	<Deel de opdracht uit.>
	 U krijgt 20 minuten de tijd om de opdracht uit te werken met de PC.
	 Alleen de print wordt beoordeeld.
	 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe.
	 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.
	 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de print naar u toe.
	 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking.
	 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.
	<Als 15 minuten examentijd is verstreken.>
	 U heeft nog 5 minuten om uw opdracht af te ronden.
	<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is ingevoerd.>
	<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.>
	<Als examentijd is verstreken.>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Vul per kandidaat het beoordelingsrapport Waarnemen en noteren 2 in.
	 Neem de cijfers over op de presentielijst (vak 304/306).
	 Controleer na afloop of:
	 kladpapier/aantekeningen is/zijn ingenomen
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 opdrachten die op papier zijn verstrekt zijn ingenomen
	 de DVD is verwijderd uit de apparatuur
	Afname examenonderdeel Handelen in kritieke situaties 2 (vak 305)
	 Neem de proeven door en:
	 maak per kandidaat een setje (totaalrapport bovenop)
	 bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen
	 zet de benodigde hulpmiddelen klaar
	 instrueer de rollenspeler
	 Verdeel onderling de rollen. Tijdens de proeven heeft de examinator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regisseur. Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen. In veel proeven, vooral waar de rol van een hulpdienst (br...
	 Examineer kandidaat 1 (kandidaten die niet geëxamineerd worden, mogen geen kennis kunnen nemen van de proeven).
	 Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte leestijd.
	 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rollenspeler, indien nodig, tijdig bij om de proeven strikt te kunnen volgen; dit bekort de examenduur en het handelen van de kandidaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie v...
	 Vergelijk direct na afloop van elke proef de scores en vul op het beoordelingsrapport het gezamenlijke standpunt in en plaats beiden uw handtekening.
	 Examineer de overige kandidaten.
	 Neem de scores over op het totaal beoordelingsrapport Beveiliger en bepaal het cijfer.
	 Neem het cijfer over op de presentielijst (vak 305).
	Meedelen uitslag
	 Roep aan het eind van het dagdeel de kandidaten individueel op en vermeld per examenonderdeel het cijfer met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	 Overhandig een kopie-beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BVL 2 aan gezakte kandidaten voor dit examenonderdeel.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 Waarnemen en noteren 2: uitwerkingen en beoordelingsrapporten en alle aantekeningen/kladpapier
	 Praktijkopdrachten BVL 2: alle beoordelingsrapporten
	 Handelen in kritieke situaties 2: alle setjes met beoordelingsrapporten, inclusief ‘kladformulieren’
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 examenopgaven
	 noodscenario Waarnemen en noteren 2
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box.
	of
	Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examennaar het postagentschap.
	Uit te spreken tekst
	 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 2.
	<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van aantekeningen>
	 Wij spelen zo dadelijk 1x een overlegsituatie na.
	 Let goed op wat u allemaal hoort zeggen. Maak aantekeningen.
	 Daarna krijgt u van mij de opdracht.
	<1x rollenspel>
	 Deel de opdracht uit.
	4.8. Praktijkexamen Beveiliger crebo 25407
	Afname examenonderdeel Specifiek rapporteren basis (vak 404)
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 033-4504775).
	 Draai de stoelen van de kandidaten om (rugleuning naar de PC).
	 Kruis de aanwezige (door SVPB geregistreerde) rollenspeler aan op het proces-verbaal.
	 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheimhouding en het niet onderling overleggen van kandidaten tijdens Praktisch handelen basis.
	 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het toespreken van kandidaten en het instrueren).
	 Controleer of met het CCTV-systeem geen beelden van examenmomenten worden opgenomen. Eventueel vastgelegde beelden van examens dienen te worden vernietigd.
	 Haal de kandidaten 10 minuten voor de daadwerkelijke examentijd op.
	 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Neemt u plaats bij een PC en houd het identiteitsbewijs voor controle klaar.
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Na de controle ontvangt u nog een aantal mededelingen alvorens u met het examen kunt beginnen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Het examenonderdeel Specifiek Rapporteren basis (vak 404) bestaat uit open werk en wordt met de computer uitgewerkt.
	 Dit examen duurt 30 minuten. De uitslag wordt uiterlijk 20 werkdagen na de examendatum gemaild.
	 Het is toegestaan aantekeningen te maken op de examenopgaven, deze worden na het examen echter wel ingenomen en vernietigd.
	 Houd rekening met de aandachtspunten die in de opdracht vermeld staan.
	 Werk uw rapport uit in Word. U kunt gebruik maken van alle mogelijkheden die Word biedt, inclusief de spellingcontrole.
	 Sla tussentijds regelmatig uw werk op.
	 Alleen de print wordt beoordeeld.
	 Hebt u tijdens het examen vragen, steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe.
	 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe.
	 U geeft 2 x een printopdracht.
	 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de uitwerkingen naar u toe.
	 Zet vervolgens uw handtekening op beide uitwerkingen.
	 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.
	 Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.
	 Ik wens u veel succes.
	<Opgaven uitdelen.>
	<Als 20 minuten examentijd is verstreken.>
	 U heeft nog 10 minuten om uw opdracht af te ronden.
	<Van kandidaten die hun uitwerkingen gecontroleerd hebben en willen inleveren worden beide uitwerkingen met handtekening kandidaat en de opgave ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.>
	<Als examentijd is verstreken.>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Controleer na afloop of:
	 op de PC’s geen werk is opgeslagen
	 de examenopgaven zijn ingenomen
	Afname examenonderdeel Praktisch handelen basis (vak 405)
	 Neem de proeven door en:
	 maak per kandidaat een setje (totaalrapport bovenop)
	 bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen
	 zet de benodigde hulpmiddelen klaar
	 instrueer de rollenspeler
	 Verdeel onderling de rollen. Tijdens de proeven heeft de examinator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regisseur. Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen. In veel proeven, vooral waar de rol van een hulpdienst (br...
	 Examineer kandidaat 1 (kandidaten die niet geëxamineerd worden, mogen geen kennis kunnen nemen van de proeven).
	 Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte leestijd.
	 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rollenspeler, indien nodig, tijdig bij om de proeven strikt te kunnen volgen; dit bekort de examenduur en het handelen van de kandidaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie v...
	 Vergelijk direct na afloop van elke proef de scores en vul op het beoordelingsrapport het gezamenlijke standpunt in en plaats beiden uw handtekening.
	 Examineer de overige kandidaten.
	 Neem de scores over op het totaal beoordelingsrapport Beveiliger en bepaal het cijfer.
	 Neem het cijfer over op de presentielijst (vak 405).
	Meedelen uitslag
	 Roep aan het eind van het dagdeel de kandidaten individueel op en vermeld het cijfer met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag van beide examenonderdelen wordt gemaild.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 Specifiek rapporteren basis: opdrachten, uitwerkingen en kladpapier
	 Praktisch handelen basis: alle setjes met beoordelingsrapporten inclusief kladversies
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 examenopgaven
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box.
	of
	Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar het postagentschap.
	4.9. Praktijkopdrachten CB/Leidinggeven CB
	 Een examinator haalt de kandidaat op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig is.
	 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Deel de gezakte kandidaat mee dat een kopie van het beoordelingsrapport Praktijkopdrachten CB en/of Leidinggeven CB zal worden gemaild met de definitieve uitslag.
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.10. Praktijkopdrachten BoCA
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig en zijn de uitgewerkte praktijkopdrachten BoCA aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het invullen van de digitale beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten BoCA, zet hiervoor het kleine beeldscherm aan.
	 Zie verder bijlage 5.
	 Een examinator haalt de kandidaat op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig is.
	 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	Uit te spreken tekst
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten BoCA.
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten BoCA (vak 313)
	 Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vragen kunnen worden gesteld als:
	 In welke Situatie bevond u zich toen….
	 Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd?
	 U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw opdrachtenregeling?
	 Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, aanhouden...).
	 Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie).
	Maak tijdens het gesprek aantekeningen op het (blanco) kladpapier.
	 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de praktijkopdrachten BoCA terug aan de kandidaat. De kandidaat verlaat de ruimte.
	 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelingscriterium geen score (het cijfer 0) toe.
	Zie verder bijlage 5.
	Meedelen uitslag
	 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	 Deel de kandidaat mee dat een kopie van het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten BoCA aan een gezakte kandidaat zal worden gemaild met de definitieve uitslag.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 papieren beoordelingsrapporten BoCA
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.11. Praktijkopdrachten VoCA
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig en zijn de uitgewerkte praktijkopdrachten VoCA aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het invullen van de digitale beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten VoCA, zet hiervoor het kleine beeldscherm aan. Zie verder Bijlage 5
	 Een examinator haalt de kandidaat op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig is.
	 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	Uit te spreken tekst
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Het examen bestaat uit het onderdeel praktijkopdrachten VoCA.
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdeel praktijkopdrachten VoCA (vak 281)
	 Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek Waarbij vragen kunnen worden gesteld als:
	 In welke Situatie bevond u zich toen….
	 Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd?
	 U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw opdrachtenregeling?
	 Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, aanhouden...).
	 Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie).
	 Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op kladpapier.
	 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de praktijkopdrachten VoCA terug aan de kandidaat.
	 De kandidaat verlaat de ruimte.
	 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelingscriterium geen score toe. Zie verder bijlage 5.
	Meedelen uitslag
	 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	 Deel de kandidaat mee dat een kopie van het beoordelingsrapport VoCA aan een gezakte kandidaat zal worden gemaild met de definitieve uitslag.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 (papieren) beoordelingsrapporten VoCA
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.12. Winkelsurveillance 2
	Examenduur
	Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar.
	Controle en handelingen vooraf
	 Is de verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig en zijn de uitgewerkte praktijkopdrachten WS aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Een examinator haalt de kandidaat op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig is.
	 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de   voorlopige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdeel Winkelsurveillance 2 (vak 222)
	 Wij starten met het vakkennis gedeelte.
	 Na het vakkennis gedeelte wordt de kandidaat geëxamineerd op basis van de uitgewerkte praktijkopdrachten Winkelsurveillance.
	 Voer de gesprekken aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vragen kunnen worden gesteld als:
	 In welke Situatie bevond u zich toen….
	 Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd?
	 U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw opdrachtenregeling?
	 Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, aanhouden...).
	 Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie).
	Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op kladpapier.
	 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de praktijkopdrachten WS terug aan de kandidaat.
	 Het exemplaar van de vakkennisopgaven van de kandidaat wordt ingenomen.
	 De kandidaat verlaat de ruimte
	 Vul nu het digitale beoordelingsrapport praktijkopdrachten WS in met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.
	 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelingscriterium geen score toe.
	Zie verder bijlage 7.
	Meedelen uitslag
	 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	 Deel de kandidaat mee dat een kopie  van het beoordelingsrapport praktijkopdrachten WS aan een gezakte kandidaat zal worden gemaild met de definitieve uitslag.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 (papieren) beoordelingsrapporten WS
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 vakkennisopgaven (3 exemplaren per kandidaat)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.13. Praktijkopdrachten ESO
	Examenduur
	Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar.
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Examencentrum Amersfoort: Start de computer of laptop op voor het invullen van de praktijkbeoordelingsrapporten. Indien geen computer aanwezig is dan dient een laptop te worden opgehaald bij de receptie.  Zie verder bijlage 6.
	 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor aan de hand van het praktijkbeoordelingsformulier ESO.
	 Een examinator haalt de kandidaat op.
	 Examencentrum Amersfoort: Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandidaat aanwezig is.
	 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	Uit te spreken tekst
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten ESO.
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten ESO
	(vak 252)
	 Vul ook dan het (digitale) beoordelingsrapport in.
	 Informeer de betreffende kandidaat.
	 De kandidaat wordt mondeling geëxamineerd op basis van het praktijkbeoordelingsformulier ESO; de examinatoren gebruiken dit als leidraad voor het gesprek.
	 Voer de gesprekken aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vragen kunnen worden gesteld als:
	 In welke Situatie bevond u zich toen….
	 Welke Taken hebt u bij dit evenement uitgevoerd?
	 U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw opdrachtenregeling?
	 Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, aanhouden...).
	 Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie).
	 Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op blanco kladpapier.
	 Examencentrum Amersfoort: Vul het digitale beoordelingsrapport verder in. Zie verder bijlage 6.
	of
	Locatie: Vul het papieren beoordelingsrapport verder in.
	Als het cijfer onvoldoende is, dan wordt dit gemotiveerd ten behoeve van de kandidaat.
	Meedelen uitslag
	 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag zal worden gemaild.
	 Deel de kandidaat mee dat een kopie van van het beoordelingsrapport praktijkopdrachten ESO aan gezakte kandidaten zal worden gemaild met de definitieve uitslag.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 papieren beoordelingsrapporten praktijkopdrachten ESO
	 praktijkbeoordelingsformulieren ESO
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box.
	 Indien aan de orde: geef de laptop af aan de receptie.
	of
	Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examennaar het postagentschap.
	4.14. Praktijkopdrachten Planner
	Examenduur
	Voor dit examenonderdeel is 30 minuten afnametijd beschikbaar.
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel:) 033-4504775).
	 Start de computer op. De computer wordt gebruikt voor het invullen van de digitale beoordelingsrapporten, zet hiervoor het kleine beeldscherm aan. Zie verder bijlage 5.
	 Overleg de taakverdeling en bereid gezamenlijk het examen voor aan de hand van de uitwerkingen van de praktijkopdrachten Planner.
	 Een examinator haalt de kandidaat op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig zijn.
	 Roep de kandidaat bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	Uit te spreken tekst
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten planner.
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij nemen nu de uitgewerkte praktijkopdrachten planner voor controle in.
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdeel Praktijkopdrachten planner
	(vak 332)
	 De examinatoren controleren gezamenlijk de uitwerkingen van het praktijkwerkboek op volledigheid.
	 Vul ook dan het digitale beoordelingsrapport Planner in.
	 Informeer de betreffende kandidaat (vermeld duidelijk wat ontbreekt).
	 Voer het gesprek aan de hand van de STARR-methodiek. Waarbij vragen kunnen worden gesteld als:
	 In welke Situatie bevond u zich toen….
	 Welke Taken hebt u bij dit object uitgevoerd?
	 U beschrijft deze situatie. Welke Acties passen daarbij volgens uw opdrachtenregeling?
	 Wat is het Resultaat geweest van uw handelen (bijvoorbeeld visiteren, aanhouden...).
	 Als u terugkijkt op de afhandeling van … Wat zou u de volgende keer anders doen (of juist niet)? (Reflectie).
	 Maak tijdens het gesprek eventueel aantekeningen op blanco kladpapier.
	 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen van de praktijkopdrachten Planner terug aan de kandidaat. De kandidaat verlaat de ruimte.
	 Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Planner in met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.
	 Als niet kan worden vastgesteld of de kandidaat aan de exameneisen heeft voldaan, ken dan voor het betreffende beoordelingscriterium geen score toe.
	Zie verder bijlage 5.
	Meedelen uitslag
	 Roep de kandidaat op en deel de uitslag mee met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag zal worden gemaild.
	 Deel de kandidaat mee dat  een kopie  van het beoordelingsrapport Praktijkopdrachten Planner aan een gezakte kandidaat zal worden gemaild met de definitieve uitslag.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 papieren beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten planner
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	4.15. Praktijkexamen Ordebewaring publieke dienstverlening
	Controle en handelingen vooraf
	 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 033-4504775).
	 Is de contactpersoon aanwezig?
	 Kruis de aanwezige (door SVPB geregistreerde) rollenspeler aan op het proces-verbaal.
	 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheimhouding en het niet onderling overleggen van kandidaten tijdens Interventies en Ordegesprekken.
	 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het toespreken van kandidaten en het instrueren).
	 Haal de kandidaten op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep alle kandidaten bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	Uit te spreken tekst
	 Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit examen.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	 Nadat alle examenonderdelen zijn geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag individueel aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	 Wij controleren nu eerst uw identiteitsbewijs en laten u de presentielijst tekenen.
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Wij wensen u succes.
	Afname examenonderdelen Interventies PD en/of Ordegesprekken PD (vakken 392 en 393)
	 Neem de proeven door en:
	 maak per kandidaat een setje (totaalrapport bovenop)
	 bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen
	 zet de benodigde hulpmiddelen klaar
	 instrueer de rollenspeler
	 Verdeel onderling de rollen. Tijdens de proeven heeft de examinator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regisseur. Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen.
	 Examineer kandidaat 1 (kandidaten die niet geëxamineerd worden, mogen geen kennis kunnen nemen van de proeven).
	 Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte leestijd. De instructie behorende bij het ordegesprek mag door de kandidaat gebruikt worden tijdens de afname van de proeve.
	 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rollenspeler, indien nodig, tijdig bij om de proeven strikt te kunnen volgen; dit bekort de examenduur en het handelen van de kandidaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie v...
	 Vergelijk direct na afloop van elke proef de scores en vul op het beoordelingsrapport het gezamenlijke standpunt in en plaats beiden uw handtekening.
	 Examineer de overige kandidaten.
	 Neem de scores over op het totaal beoordelingsrapport Interventies en/of Ordegesprekken en bepaal het cijfer.
	 Neem het cijfer over op de presentielijst (vak 392/393).
	Meedelen uitslag
	 Roep aan het eind van het dagdeel de kandidaten individueel op en vermeld per examenonderdeel het cijfer met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 alle setjes met beoordelingsrapporten
	 presentielijst (maak hiervan een kopie en behoud deze)
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 examenopgaven
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box.
	of
	Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar het postagentschap.
	5. Afname aangepaste examens
	5.1. Afname vakkennisexamen (mondeling)
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Examinatoren overleggen taakverdeling.
	 Haal de kandidaat op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandidaat aanwezig is.
	 Roep hem bij naam en vraag of hij zijn identiteitsbewijs bij zich heeft.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	Afname examen
	 De kandidaat krijgt bedenktijd en noteert (als hij dat wil) de gegeven antwoorden op het daarvoor bestemde document.
	 Vul het beoordelingsrapport verder in:
	 de totaalscore wordt met de tabel op het beoordelingsrapport omgezet in het cijfer.
	 is het cijfer onvoldoende, dan wordt dit gemotiveerd.
	 Het beoordelingsrapport wordt door beide examinatoren getekend. Controleer gezamenlijk de ingevulde scores en uitgevoerde berekeningen en neem de cijfers over op de presentielijst.
	 Examineer de overige kandidaten.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 vakkennisopgaven (3 exemplaren per kandidaat per examenonderdeel)
	 beoordelingsrapporten
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	5.2. Waarnemen en noteren 2: kandidaten met dyslectie
	(vak 304/306)
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle apparatuur werkt. Als de computers dienst weigeren, kan dit examenonderdeel geen doorgang vinden.
	 Zet het filmfragment klaar.
	 Haal de kandidaten op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep hen bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag individueel aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	Afname examen
	 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en handel conform:
	Uit te spreken tekst
	 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 2.
	<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van aantekeningen>
	 U krijgt zo dadelijk tweemaal achter elkaar een kort filmfragment te zien.
	 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen. Maak aantekeningen.
	 U krijgt na elk filmfragment 5 minuten de tijd om deze aantekeningen af te ronden.
	 Daarna krijgt u van mij de opdracht.
	<1x het filmfragment tonen.>
	5 minuten uitwerktijd
	<1x het filmfragment tonen.>
	5 minuten uitwerktijd
	 U kunt nu achter een PC plaatsnemen.
	 Tik eerst uw naam en geboortedatum in.
	<Deel de opdracht uit.>
	 U krijgt 30 minuten de tijd om de opdracht uit te werken met de PC.
	 Alleen de print wordt beoordeeld.
	 Wanneer u klaar bent, steekt u uw hand op, dan kom ik naar u toe.
	 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.
	 Als u geprint heeft, blijf dan op uw plaats zitten, dan breng ik de print naar u toe.
	 Zet vervolgens uw handtekening op uw uitwerking.
	 Daarna kunt u rustig het lokaal verlaten.
	<Als 25 minuten examentijd is verstreken.>
	 U heeft nog 5 minuten om uw opdracht af te ronden.
	<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is ingevoerd.>
	<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.>
	<Als examentijd is verstreken.>
	 Het is tijd, ik haal nu uw werk op.
	Na afloop van dit examenonderdeel
	 Leg het printwerk op volgorde van de examennummers.
	 Vul per kandidaat het beoordelingsrapport Waarnemen en noteren 2 in.
	 Neem de cijfers over op de presentielijst (vak 304/306).
	Meedelen uitslag
	 Roep aan het einde van het examenonderdeel de kandidaten individueel op en vermeld het cijfer met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 opgaven
	 uitwerkingen
	 beoordelingsrapporten
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 DVD
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	5.3. Waarnemen en noteren 2:  aangepast maximaal 4 kandidaten   (vak 304)
	Controle en handelingen vooraf
	 Is verzegelde SVPB-envelop in goede staat aanwezig (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775).
	 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle apparatuur werkt. Als de computers dienst weigeren, kan dit examenonderdeel geen doorgang vinden.
	 Zet het filmfragment klaar.
	 Haal de kandidaten op.
	 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptioniste of de kandidaten aanwezig zijn.
	 Roep hen bij naam en vraag of zij hun identiteitsbewijs bij zich hebben.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Kennismaking met kandidaat
	 Instrueer de kandidaten met de volgende instructietekst en handel conform:
	Uit te spreken tekst
	 Wij starten nu met het examenonderdeel Waarnemen en noteren 2.
	 Nadat het examenonderdeel is geëxamineerd wordt de voorlopige uitslag aan u meegedeeld met een korte toelichting.
	<Controleer of iedereen beschikt over pen en papier voor het maken van aantekeningen>
	 U krijgt zo dadelijk tweemaal achter elkaar een kort filmfragment te zien.
	 Let goed op wat u allemaal ziet gebeuren en hoort zeggen.
	Maak aantekeningen.
	 U krijgt na elk filmfragment voldoende tijd om deze aantekeningen af te ronden.
	 Daarna krijgt u van mij de opdracht.
	<1x het filmfragment tonen.>
	<1x het filmfragment tonen.>
	 U kunt nu achter een PC plaatsnemen.
	 Tik eerst uw naam en geboortedatum in.
	<Deel de opdracht uit.>
	<Tijdens surveilleren controleren of geboortedatum en naam is ingevoerd.>
	<Van kandidaten die hun print gecontroleerd hebben en willen inleveren wordt print met handtekening kandidaat en kladpapier ingenomen; controleer daarna of het document niet is bewaard op de pc.>
	 de totaalscore wordt met de tabel op het beoordelingsrapport omgezet in het cijfer
	 is het cijfer onvoldoende, dan wordt dit gemotiveerd
	 Het beoordelingsrapport wordt door getekend.
	 Controleer de ingevulde scores en uitgevoerde berekeningen en neem de cijfers over op de presentielijst.
	Meedelen uitslag
	 Roep aan het einde van het examenonderdeel de kandidaten individueel op en vermeld het cijfer met een beknopte motivatie.
	 Wijs daarbij op de voorlopige status van de cijfers en meld dat de definitieve uitslag wordt gemaild.
	Administratieve afhandeling
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 opgaven
	 uitwerkingen
	 beoordelingsrapporten
	 presentielijst
	 proces-verbaal (met evt. bijlagen)
	 DVD
	 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter.
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	5.4. Vakkennisexamen (CBT) d.m.v. voorleesstick
	6. Correctie en inzage
	6.1. Correctie Specifiek rapporteren basis 25407
	 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie.
	 Controleer of de volgende zaken in het pakket aanwezig zijn:
	• de opdracht
	• de presentielijst
	• de kandidaat-uitwerkingen (2 uitwerkingen per kandidaat)
	• een proces-verbaal
	• een declaratieformulier per corrector
	 Log in met het examinator account. Het ID staat vermeld op de kaart aan de laptoptas, het wachtwoord – indien niet bekend – kan opgevraagd worden bij de receptie. De laptop maakt via de Wifi connectie met het netwerk. Neem bij problemen contact op m...
	 Op het bureaublad: ga naar de snelkoppeling Beoordelingen en open de map. Ga naar de map met de correctie-datum (datum van vandaag). Open het beoordelingsrapport (document met de naam <datum> beoordelingsrapport 00 ). Dit document wordt gebruikt om ...
	 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dienen door beide correctoren te worden gelezen.
	 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door middel van de voorgeschreven afkortingen.
	 zelfstandige naamwoorden (znw)
	 overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz)
	 werkwoordsvervoegingen (wwv),
	 interpunctie (ip),
	 gebruik hoofdletters (hl)
	 afkortingen (afk)
	 overige spelfouten (os
	 Na het doorlezen wordt 1 uitwerking INHOUDELIJK beoordeeld.
	Extra aandachtspunten bij de inhoudelijke beoordeling:
	 Let op tekst en aanwijzingen in het beoordelingsrapport.
	 AVONDBAR of AVONDABR = beide goed.
	Echter wanneer ‘Rapport’ vervangen wordt door ‘specifiek rapport’ of ‘rapportage’: geen punten toekennen.
	 Wanneer in het beoordelingsrapport wordt aangegeven
	‘Bijlagen: geen’ en ‘afschriften: geen’ en de kandidaat vult daar iets in bijv. ‘bijlage: foto´s’ en ‘afschriften: naar politie’, mogen de punten alleen worden toegekend als de foto’s en de bijlagen in het rapport zijn vernoemd. Komen deze gegevens (f...
	 Als de redenen van wetenschap (hoorde, rook, zag, voelde (of heb gehoord, heb geroken, heb gezien en heb gevoeld)  in het boordelingsrapport worden vermeld MOETEN deze in het rapport opgenomen zijn om te worden gehonoreerd.
	 De chronologische volgorde houdt niet alleen de volgorde van de juiste tijdstippen in, maar ook de volgorde van de gebeurtenissen en acties. Dus als er geen tijdstippen vermeld worden maar de gebeurtenissen en acties elkaar wel op de juiste manier o...
	 Beide correctoren blijven verantwoordelijk voor het zorgvuldig invullen van de beoordelingsrapporten.
	 Na de inhoudelijke beoordeling worden op deze uitwerking ook de taalfouten genoteerd.
	 Vul het digitale beoordelingsformulier in.
	 Aan de linkerzijde van het formulier ziet u alle aandachtspunten, staan, waarop gescoord kan worden. Mochten er fouten c.q. onduidelijkheden in het document staan dan contact op nemen met de afdeling Ontwikkeling en beheer.
	 Bovenin vult u de naam en geboortedatum van de kandidaat en
	de examendatum in, onderaan de namen van de examinatoren/correctoren. Voor de kandidaat kunt u nu de scores invullen. Hier mogen alleen (hele) cijfers ingevuld worden, geen andere tekens.
	 In het digitale beoordelingsrapport zijn niet gevulde vakjes groen gekleurd. Als in dit vakje een cijfer wordt ingevuld wordt het vak automatisch wit.
	 Wanneer er op een bepaald onderdeel geen punten worden gescoord, vult u hier een 0 (nul) in.
	 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad) ( datum correctie.
	 Neem de totaalscore en het eindcijfer van de kandidaat over op de presentielijst.
	 De tweede uitwerking van dezelfde kandidaat wordt diagonaal doorgestreept waarop ‘KOPIE’ wordt vermeld. Hierdoor is duidelijk welke uitwerking de definitieve versie is en gebruikt kan worden bij een eventuele inzage.
	
	 Vervolgens opent u weer het originele document (met de naam <datum>beoordelingsrapport 00) in de map Beoordelingen ( datum correctie) om de uitwerking van de volgende kandidaat te kunnen beoordelen.
	 Controleer aan het eind of van alle beoordeelde kandidaten een file staat in de map Beoordelingen ( datum correctie.
	 Vul het procesverbaal in.
	 Zet de laptop helemaal uit (windows afsluiten) en berg de laptop inclusief toebehoren weer op in de tas.
	 Lever de laptop en het pakket in bij de receptie.
	6.2. Correctie Rapportage
	 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie.
	 Controleer of de volgende zaken in het pakket aanwezig zijn:
	• de opdracht
	• de presentielijst
	• de kandidaat-uitwerkingen
	• een proces-verbaal
	• een declaratieformulier
	 Log in met het examinator account. Het ID staat vermeld op de kaart aan de laptoptas, het wachtwoord – indien niet bekend – kan opgevraagd worden bij de receptie. De laptop maakt via de Wifi connectie met het netwerk. Neem bij problemen contact op m...
	 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dient door beide correctoren te worden gelezen.
	 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door middel van de voorgeschreven afkortingen.
	 zelfstandige naamwoorden (znw)
	 overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz)
	 werkwoordsvervoegingen (wwv),
	 interpunctie (ip),
	 gebruik hoofdletters (hl)
	 afkortingen (afk)
	 overige spelfouten (os
	 Op het bureaublad: ga naar de snelkoppeling Beoordelingen en open de map. Ga naar de map met de correctie-datum (datum van vandaag). Open het beoordelingsrapport (document met de naam <datum>beoordelingsrapport RAP00 ). Dit document wordt gebruikt o...
	
	Aan de linkerzijde van het formulier ziet u alle aandachtspunten.
	Deze teksten kunnen niet door u gewijzigd worden. Alle teksten die niet gewijzigd kunnen worden zijn herkenbaar aan de grijze achtergrondkleur. In de kolom daarachter staat het aantal te behalen punten. Mochten er fouten in het document staan dan cont...
	 Rechts bovenin vult u het kandidaatnummer in, de namen van de correctoren en de examendatum. Voor de kandidaat kunt u nu de scores invullen. Hier mogen alleen (hele) cijfers ingevuld worden, geen andere tekens. Wanneer er op een bepaald onderdeel ge...
	 Let op dat alle scores worden ingevuld (groene kleur is overal verdwenen).
	 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad) ( datum correctie.
	 Neem de totaalscore en het eindcijfer van de kandidaat over op de presentielijst.
	 Vervolgens opent u weer het originele document (met de naam <datum>beoordelingsrapport RAP00) in de map Beoordelingen ( datum correctie) om de uitwerking van de volgende kandidaat te kunnen beoordelen.
	 Controleer aan het eind of van alle beoordeelde kandidaten een file staat in de map Beoordelingen ( datum correctie.
	 Vul het proces-verbaal in.
	 Zet de laptop helemaal uit (windows afsluiten) en berg de laptop inclusief toebehoren weer op in de tas.
	 Lever de laptop en het pakket in bij de receptie.
	6.3. Correctie Onderzoek en rapportage PO /  Persoonsbeveiligingsopdracht PB
	 Haal het pakket en de laptop op bij de receptie.
	 Controleer of de volgende zaken in het pakket aanwezig zijn:
	• de opdrachten
	• de presentielijst
	• de kandidaat-uitwerkingen
	• een proces-verbaal
	• een declaratieformulier
	 Log in met het examinator account. Het ID staat vermeld op de kaart aan de laptoptas, het wachtwoord – indien niet bekend – kan opgevraagd worden bij de receptie. De laptop maakt via de Wifi connectie met het netwerk. Neem bij problemen contact op m...
	 De opdracht en de uitwerking van de kandidaat dient door beide correctoren te worden gelezen.
	 Geef op de uitwerking van de kandidaat de taalfouten aan door middel van de voorgeschreven afkortingen.
	 zelfstandige naamwoorden (znw)
	 overduidelijk onbegrijpelijke zin (oz)
	 werkwoordsvervoegingen (wwv),
	 interpunctie (ip),
	 gebruik hoofdletters (hl)
	 afkortingen (afk)
	 overige spelfouten (os
	 Op het bureaublad: ga naar de snelkoppeling Beoordelingen en open de map. Ga naar de map met de correctie-datum (datum van vandaag). Open het beoordelingsrapport (document met de naam OR of PB en dan het nummer van de opdracht). Dit document wordt g...
	voor gebruik.
	 Onderstaand het beoordelingsmodel PO. Het beoordelingsmodel PB is een soortgelijk document maar is hier niet opgenomen als voorbeeld.
	 Aan de linkerzijde van het formulier ziet u alle aandachtspunten waarop gescoord kan worden. Deze teksten kunnen niet door u gewijzigd worden. Alle teksten die niet gewijzigd kunnen worden zijn herkenbaar aan de grijze achtergrondkleur. In de kolom ...
	 Wanneer de uitwerking van de kandidaat beoordeeld is, kunt u het beoordelingsrapport opslaan in de map Beoordelingen (zie de snelkoppeling naar Beoordelingen op het bureaublad) ( datum correctie.
	 Neem de totaalscore en het eindcijfer van de kandidaat over op de presentielijst.
	 Vervolgens opent u weer het originele document (met de naam OR of PB en dan het nummer van de opdracht) in de map Beoordelingen ( datum correctie) om de uitwerking van de volgende kandidaat te kunnen beoordelen.
	 Controleer aan het eind of van alle beoordeelde kandidaten een file staat in de map Beoordelingen ( datum correctie.
	 Vul het proces-verbaal in.
	 Zet de laptop helemaal uit (windows afsluiten) en berg de laptop inclusief toebehoren weer op in de tas.
	 Lever de laptop en het pakket in bij de receptie.
	6.4. Inzage examenwerk
	 Haal kandidaten op uit de ontvangstruimte.
	Uit te spreken tekst
	 Het gebruik of raadplegen van smartphones, smartwatches en andere communicatiemiddelen, alle soorten horloges en foto/videoapparatuur is niet toegestaan.
	<Handel ten aanzien van fraudepreventie volgens procedure 2.3>
	<Controleer het identiteitsbewijs volgens procedure 2.3>
	 Draag zorg voor ondertekening van de presentielijst en geef de inzageset aan de kandidaat.
	 Instrueer de kandidaat m.b.t. de opgaven en antwoorden.
	Het doel van de inzage:
	 leren van gemaakte fouten
	 kandidaat mag geen vragen en antwoorden overschrijven wel eventueel ‘steekwoorden’ noteren op het SVPB-formulier Specificatie bij bezwaarschrift (dit formulier alleen uitdelen aan kandidaten die aangeven een bezwaarschrift te willen indienen), bijv....
	 geen discussie over de juistheid van antwoorden of over gestelde vragen
	 wijs eventueel de kandidaat op de bezwaarprocedure
	 Controleer tijdens en na de inzage of er geen aantekeningen (of opnames) worden gemaakt anders dan is aangegeven.
	 Controleer, als de kandidaat klaar is met zijn inzage, of de inzageset compleet is en teken dan de presentielijst voor ontvangst.
	 Vul het proces-verbaal in.
	 Doe de volgende documenten in een envelop:
	 de inzagesets
	 de presentielijst
	 het proces-verbaal
	 Berg de envelop op in de metalen box.
	Bijlagen
	Bijlage 1: Omzettingstabellen score naar cijfer
	Cesuur: 67%
	Tabel 25
	Totaal aantal te behalen punten: 25
	Tabel 30
	Totaal aantal te behalen punten: 30
	Tabel 35
	Totaal aantal te behalen punten: 35
	Tabel 40
	Totaal aantal te behalen punten: 40
	Bijlage 2: Troubleshooting QMP
	In deze bijlage worden een aantal fouten of problemen behandeld die voor kunnen komen bij examenafname via Questionmark Perception en op welke wijze deze opgelost of omzeilt kunnen worden.
	Kunt u het probleem niet (snel) oplossen of hebt u twijfels: neem dan contact op met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19.
	 Geen assesment beschikbaar
	Wanneer er geen assessments beschikbaar zijn voordat de examentijd is aangebroken dan verversen d.m.v. F5. (bijvoorbeeld als er wordt ingelogd om 09.57 uur, terwijl de examentijd begint om 10.00 uur).
	 Tweemaal ingelogd, stroomstoring of netwerkstoring
	Wanneer een kandidaat per abuis tweemaal ingelogd heeft of er tijdens het examen een stroomstoring optreedt kan de kandidaat opnieuw opstarten. Een examen dat reeds opgestart is, is te herkennen in de lijst aan het oranje pijltje. Groen pijltje beteke...
	Bij een stroomstoring is het laatste gegeven antwoord verloren gegaan. De kandidaat moet deze opgaven opnieuw beantwoorden. Iedere keer als een kandidaat naar een nieuwe opgave gaat, wordt het antwoord automatisch (tijdelijk) geslagen.
	Wanneer tijdens het examen een kort durende netwerkstoring optreedt (de netwerkverbinding wordt tijdelijk verbroken) kan de kandidaat gewoon verder gaan met het beantwoorden van zijn vragen. De kandidaat moet echter wel wachten met het afsluiten van h...
	 Bij het terugkeren in het hoofdmenu staat het examen datzojuist afgenomen is, soms nog steeds in de lijst.
	Een keer drukken op F5 verhelpt dit probleem. NB: Het examen kan niet nogmaals opgestart worden, omdat het groene pijltje ontbreekt.
	Bijlage 3: Brief laatkomers CBT
	a. Stoor andere examenkandidaten niet en volg de aanwijzingen van de examenleider op.
	b. Neem plaats achter de PC waar de papierstrook met uw naam ligt.
	c. Houd uw identiteitsbewijs bij de hand voor controle.
	d. Het is niet toegestaan om overige papieren op uw tafel te hebben.
	e. Vul uw ID-nr. en wachtwoord (van de papierstrook) op het scherm in.
	f. Start met het examen.
	g. Tijdens het invullen van uw ID-nr. en wachtwoord zal uw identiteitsbewijs gecontroleerd worden.
	Heeft u vragen, steek dan uw hand op. De examenleider komt dan naar u toe.
	Bijlage 4: Algemene voorwaarden SVPB-examens
	Zie voor de aglemene voorwaarden de website van de SVPB
	http://www.svpb.nl/regelingen/algemene-voorwaarden/
	Bijlage 5: Werkinstructie digitale beoordelings-rapporten in QMP  Praktijkopdrachten CB
	Leidinggeven CB
	Praktijkopdrachten BoCA
	Praktijkopdrachten VoCA
	Praktijkopdrachten Planner
	Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op dat de (draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft onderop een schuifknopje en het toetsenbord rechts boven.
	Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald worden bij de receptie Plotterweg.
	Start Outlook op en ga naar de mail met datum en beschrijving van het examen.
	Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de kandidaten en de links naar QMP voor die kandidaten.
	Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het beoordelingsrapport gaat invullen.
	Klik op de link, Internet Explorer zal nu opgestart worden en er wordt direct ingelogd in QMP.
	Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als:) overeenkomt met het ID zoals dat in de pdf bij de kandidaat staat vermeld.
	Let op:
	Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt geëxamineerd.
	Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de dag open te zetten (de tijd verloopt en de examinator zal daarna per kandidaat iedere keer opnieuw het systeem moeten opstarten).
	Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan contact op te nemen met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19.
	Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. Sluit Internet Explorer af en probeer het opnieuw.
	Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het juist formulier opstarten om in te vullen.
	Bij BoCA en Planner krijgt u eerst de vraag of de kandidaat geëxamineerd gaat worden. Wanneer het antwoord “nee” is vult u bij de tweede vraag de reden in van niet-examineren. Wanneer het antwoord “ja” is, mag bij de tweede vraag niets ingevuld worden...
	Let er op dat bij het invullen van het formulieren alle onderdelen beoordeeld worden. Scroll met de muis helemaal naar beneden voor alle onderdelen. Wanneer alle onderdelen beoordeeld en ingevuld zijn, klikt u op Verzenden. Hiermee is de beoordeling d...
	Voor wat betreft het onderdeel Engels bij Praktijkopdrachten CB zitten we nog in en overgangssituatie. Sommige kandidaten zullen wel voor Engels beoordeeld moeten worden, anderen niet (dit staat op de checklist van de kandidaat). Voor kandidaten waar ...
	Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag verwerkt. Wanneer de kandidaat een Voldoende resultaat heeft behaald, krijgt u het voorlopig cijfer direct te zien. Wanneer de kandidaat een Onvoldoende uitslag heeft, moet u hiervoor een...
	Voorbeeld van een goede motivatie:
	Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond worden.
	Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het startscherm. Als er nog een tweede onderdeel beoordeeld moet worden, kan hier het tweede beoordelingsrapport opgestart worden en ingevuld worden.
	Wanneer de formulieren ingevuld zijn, gaat u naar het resultatenoverzicht.  Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de knop Resultaten.
	Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de knop Resultatenoverzicht weergeven.
	U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat.
	U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag aan de kandidaat. Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krijgen een mondelinge toelichting hierop. De toelichting wordt gemaild met de uitslag.
	Als u klaar bent sluit u alle schermen van QMP en Internet Explorer af, waarna via de pdf straks de volgende kandidaat gestart kan worden.
	Bijlage 6:  Werkinstructie digitale beoordelingsrapport in QMP Praktijkopdrachten ESO
	Examencentrum Amersfoort:
	Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op dat de (draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft onderop een schuifknopje en het toetsenbord rechts boven.
	Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald worden bij de receptie Plotterweg.
	Start Outlook op.
	Op locatie:
	Ga naar de website: https://email.explain.nl/owa en log daar in met gebruikersnaam svpb\praktijkexamen en het bijbehorende wachtwoord.
	Ga naar de mail met datum en beschrijving van het examen.
	Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de kandidaten en de links naar QMP voor die kandidaten.
	Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het beoordelingsrapport gaat invullen.
	Klik op de link, Internet Explorer zal nu opgestart worden en er wordt direct ingelogd in QMP.
	Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als: ) overeenkomt met het ID zoals dat in de pdf bij de kandidaat staat vermeld.
	Let op:
	Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt geëxamineerd.
	Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de dag open te zetten (de tijd verloopt en de examinator zal daarna per kandidaat iedere keer opnieuw het systeem moeten opstarten).
	Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan contact op te nemen met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19.
	Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. Sluit Internet Explorer af en probeer het opnieuw.
	Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het juiste formulier opstarten om in te vullen.
	Let er op dat bij het invullen van het formulier alle onderdelen beoordeeld worden. Scroll eventueel met de muis helemaal naar beneden voor alle onderdelen. Wanneer alle onderdelen beoordeeld en ingevuld zijn, klikt u op Verzenden. Hiermee is de beoo...
	Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag verwerkt.    Wanneer de kandidaat een Voldoende resultaat heeft behaald, krijgt u het voorlopig cijfer direct te zien. Wanneer de kandidaat een Onvoldoende uitslag heeft, moet u hiervoor ...
	Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond worden.
	Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het startscherm.
	Wanneer het formulier ingevuld is, gaat u naar het resultatenoverzicht. Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de knop Resultaten.
	Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de knop Resultatenoverzicht weergeven.
	U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat.   U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag aan de kandidaat. Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krijgen een mondelinge toelichting hierop. De toelic...
	Als u klaar bent sluit u alle schermen van QMP en Internet Explorer af, waarna via de pdf straks de volgende kandidaat gestart kan worden.
	Bijlage 7:  Werkinstructie digitale beoordelingsrapporten in QMP Winkelsurveillance
	Let er na het opstarten van de computer en het kleine beeldscherm op dat de (draadloze) muis en toetsenbord “aan” staan. De muis heeft onderop een schuifknopje en het toetsenbord rechts boven.
	Wanneer men niet in lokaal 1.1 Mondex zit, moet een laptop gehaald worden bij de receptie Plotterweg.
	Start Outlook op en ga naar de mail met datum en beschrijving van het examen.
	Start de pdf in de bijlage van de mail op met daarin de gegevens van de kandidaten en de links naar QMP voor die kandidaten.
	Ga in de pdf naar de kandidaat waarvoor u het examen gaat afnemen en invullen.
	Klik op de link, Internet Explorer zal nu opgestart worden en er wordt direct ingelogd in QMP.
	Controleer of het kandidaat-ID (bij ingelogd als: ) overeenkomt met het ID zoals dat in de pdf bij de kandidaat staat vermeld.
	Let op:
	Het beoordelingsrapport pas openen wanneer de kandidaat wordt geëxamineerd.
	Het is niet de bedoeling alle beoordelingsrapporten aan het begin van de dag open te zetten (de tijd verloopt en de examinator zal daarna per kandidaat iedere keer opnieuw het systeem moeten opstarten.
	Indien een beoordelingsrapport niet geopend kan worden gelieve dan contact op te nemen met de QMP Helpdesk 033 - 450 46 19.
	Klopt dit niet, dan heeft u waarschijnlijk de verkeerde link aangeklikt. Sluit Internet Explorer af en probeer het opnieuw.
	Indien het ID overeenkomt, kunt u onder het tabblad Examens het examen opstarten om af te nemen en in te vullen.
	U krijgt van de 20 kennisvragen voor de kandidaat de puntenwaarderingen te zien. Geef per opgave aan hoeveel punten de kandidaat krijgt voor het gegeven antwoord (max. 2).  Wanneer alle 20 vragen beoordeeld zijn, klikt u op Verzenden. Hiermee is de be...
	Na het kennisdeel wordt automatische het beoordelingsrapport voor het praktijkdeel opgestart. Let er op dat bij het invullen van het formulier alle onderdelen beoordeeld worden. Scroll eventueel met de muis helemaal naar beneden voor alle onderdelen. ...
	Wanneer op de knop Verzenden is geklikt wordt direct de uitslag verwerkt.
	Wanneer de kandidaat een Voldoende resultaat heeft behaald, krijgt u het voorlopig cijfer direct te zien. Wanneer de kandidaat een Onvoldoende uitslag heeft, moet u hiervoor een motivatie invoeren. Deze motivatie zal straks ook te zien zijn op het uit...
	Na het klikken op Verzenden zal alsnog het voorlopige cijfer getoond worden.
	Klik vervolgens op de knop Startpagina, om terug te komen in het startscherm.
	Ga in het startscherm naar het tabblad Resultaten. Klik vervolgens op de knop Resultaten.
	Zorg dat de datumfilter op [Vandaag] staat en klik vervolgens op de knop Resultatenoverzicht weergeven.
	U krijgt het resultatenoverzicht te zien van de kandidaat
	U kunt het resultatenoverzicht gebruiken bij het meedelen van de uitslag aan de kandidaat. Kandidaten die een onvoldoende uitslag hebben, krijgen een mondelinge toelichting hierop. De toelichting wordt gemaild met de uitslag. Als u klaar bent sluit u ...

