SVPB
De SVPB bevordert de professionele en duurzame ontwikkeling van aankomende en zittende
beroepsbeoefenaren in de sector Particuliere Beveiliging en neemt onder meer examens af.
https://www.svpb.nl

Coördinator beveiliging (branche)
Informatie over het SVPB-examen voor het branche-diploma Coördinator beveiliging en het
bijbehorende certificaat C staat hieronder.
Staat u ingeschreven bij een MBO-onderwijsinstelling op Coördinator beveiliging crebo 25408
klik dan HIER.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor examens Coördinator Beveiliging via MijnSVPB.
Voor aangepaste examens (b.v. vanwege dyslexie) zie Regelingen -> Aangepaste
examinering.

Modelopgaven
Voor het diploma Coördinator Beveiliger en het certificaat Beveiliger C zijn verschillende
modelexamens beschikbaar.
De examencommissie vindt het belangrijk dat onderwijsinstellingen en kandidaten zich
goed kunnen voorbereiden op de SVPB examens.Voor de vakkennisexamens die
worden afgenomen met computerbased testing (CBT) publiceren wij daarom een
selectie modelopgaven.
Deze modelopgaven zijn een afspiegeling van de opgaven die in het examen
voorkomen en geven een goede indruk van de inhoud, de moeilijkheidsgraad en het
taalgebruik.
Modelopgaven Beveiliging van gebouwen 3
Modelopgaven Wettelijke kaders 3
Modelopgaven Veilig werken en Dienstplanning 3
Modelopgaven Beroepsgericht Engels
Als u meer wilt weten over de verschillende vraagvormen die kunnen voorkomen in onze
examens, dan verwijzen wij u graag de animatie van ons voorbeeldexamen vraagtypen
computerbased testing.
Voor het examenonderdeel Rapportage Coördinator is een modelexamen beschikbaar
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en een voorbeeld uitwerking. Ten aanzien van de gegeven antwoorden in de
modeluitwerking geldt dat er soms alternatieven zijn die ook juist zijn. Of een antwoord
juist is wordt beoordeeld door onze correctoren. Deze uitwerking zou in ieder geval een
voldoende opleveren.
Modelexamen Rapportage
Voor een indruk van de gang van zaken bij een praktijkexamen Coördinator Beveiliging
klikt u op onderstaande link.
Video praktijkexamen Coördinator Beveiliging
Meer informatie over de gehanteerde cesuur en de omzettingstabellen vindt u onder
Cijferbepaling.

Examenprogramma
Elk jaar worden de examenprogramma’s (opnieuw) vastgesteld door de
examencommissie. De geldigheidsduur wordt vermeld in het examenprogramma.
Certificaat Beveiliging C 2021-2022
Diploma Coördinator beveiliging 2021-2022

Exameneisen
De volgende exameneisen gelden per 1 augustus 2021 en worden geëxamineerd
vanaf 1 januari 2022:
Exameneisen Beveiliging van gebouwen 3
Exameneisen Veilig werken en Dienstplanning 3
Exameneisen Wettelijke kaders 3
Exameneisen Rapportage
Exameneisen Beroepsgericht Engels
Exameneisen Praktijkopdrachten CB
Exameneisen Leidinggeven CB
De volgende gewijzigde exameneisen gelden per 1 augustus 2022 en worden
geëxamineerd vanaf 1 januari 2023:
Exameneisen Beroepsgericht Engels
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Praktijkopdrachten
Voor de examenonderdelen Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB dient de
kandidaat in de beroepspraktijk opdrachten uit te voeren. Deze opdrachten staan in
onderstaande Wordbestanden en moeten ook in dit Wordbestand worden uitgewerkt. Bij
de aanmelding voor het praktijkexamen moeten deze Wordbestanden worden omgezet
in pdf en vervolgens geüpload in MijnSVPB.
Let op: per 1 maart 2021 is er een nieuwe versie van de praktijkopdrachten en de
bijbehorende documenten. Wanneer een kandidaat nieuw begint, moet met de 2021
versie gewerkt worden. Kandidaten die reeds begonnen zijn met de oude versie mogen
deze nog blijven gebruiken. Tot 01-01-2023 zal het mogelijk zijn om op basis van de
oude praktijkopdrachten examen te doen. Na 01-01-2023 is examen doen alleen nog
mogelijk met (minimaal) de 2021 versie.
Praktijkopdrachten Coördinator beveiliging
Leidinggeven Coördinator beveiliging
De onderstaande voortgangstabellen (.pdf) moeten worden ingevuld en daarna
ondertekend door de leidinggevende of de praktijkopleider van het (leer)bedrijf. (De
naam en handtekening van de onderwijsinstelling is alleen verplicht als de kandidaat de
MBO-opleiding Coördinator Beveiliging volgt.) Ook dit formulier moet bij de aanmelding
voor het praktijkexamen worden geüpload.
Voortgangstabel Praktijkopdrachten CB
Voortgangstabel Leidinggeven CB
Ter informatie voor de leidinggevende / praktijkopleider van het (leer)bedrijf is er een
handleiding beschikbaar m.b.t. de uit te werken praktijkopdrachten en de in te vullen
voortgangstabel (zie onderstaand pdf).
Handleiding praktijkopdrachten
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