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

Aangepaste examinering
Soms kan een toetsvorm een grote belemmering zijn voor bepaalde kandidaten waardoor zij
een examen niet kunnen behalen. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij kandidaten met
handicaps of chronische ziekten. Een aanpassing mag niet het niveau van het examen
aantasten of de validiteit en betrouwbaarheid van het examen negatief beïnvloeden.
Dyslexie
Bij de ontwikkeling van de kennisexamens (CBT-examens) zijn standaard maatregelen
genomen die gunstig zijn voor dyslectische kandidaten:
Voldoende examentijd. De examentijd van 40 minuten voor maximaal 40 vragen is voor
de gemiddelde kandidaat ruim voldoende. De gemiddelde kandidaat gebruikt 23
minuten examentijd.
Beknopte maar duidelijke vraagstelling. Geen nodeloze herhaling van tekst, geen
dubbele ontkenningen en waar mogelijk wordt gewerkt met afbeeldingen.
Voorleesfunctie standaard beschikbaar (en koptelefoons)
De examens worden met de computer afgenomen en de vragen worden, in een duidelijk
en groot lettertype, – op een rustige achtergrond – getoond. Telkens verschijnt maar één
vraag op het scherm.
De examens worden in examencentrum Amersfoort afgenomen in ruime en rustige
lokalen met maximaal 16 kandidaten. De examenplekken zijn van elkaar gescheiden
door schotten. Oorstoppers zijn aanwezig om omgevingsgeluiden te dempen.
Taalniveau
De meeste examens zijn qua taalniveau afgestemd op niveau 2 en 3 mbo. Het is belangrijk dat
een kandidaat duidelijk kan communiceren en eenvoudige rapportages kan opstellen. Wanneer
er sprake is van een (nog) onvoldoende beheersing van de Nederlandse taal, dan is dit geen
reden voor aanpassingen.
Kosten
Omdat aanpassingen extra kosten met zich mee kunnen brengen, kunnen toeslagen gelden
(zie tarieven).

Aangepaste examens voor MBO-opleidingen
Voor de examens die betrekking hebben op mbo-opleidingen, zoals Beveiliger, ligt de
besluitvorming of een mbo-student in aanmerking komt voor een aangepast examen bij de
examencommissie van de onderwijsinstelling (ROC of particuliere onderwijsinstelling).
Meer examentijd
De meest voorkomende aanpassing is extra examentijd voor kennisexamens (CBT) en voor
Specifiek rapporteren basis (Beveiliger). De onderwijsinstelling zet de toestemming hiervoor in
MijnSVPB. Vervolgens kan de onderwijsinstelling of de student zelf in MijnSVPB zorgen voor
het aanmelden.
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Voor examenonderdelen die betrekking hebben op vaardigheidsproeven geldt dat de factor tijd
cruciaal kan zijn bij de beoordeling. In dat geval is verlenging niet mogelijk.
Andere aanpassingen
Is er een andere aanpassing noodzakelijk dan stuurt de onderwijsinstelling een mail aan
info@svpb.nl (bijvoorbeeld de aanvraag van een mondeling examen).

Aangepaste examens voor overige opleidingen
Voor examens die het mbo, zoals Event Security Officer en Particulier onderzoeker, ligt de
besluitvorming of een kandidaat in aanmerking komt voor een aangepast examen bij de
examencommissie van de SVPB.
Aanvragen van een aangepast examen
De kandidaat stuurt een mail aan info@svpb.nl en geeft aan welke aanpassing hij wenst. Er
mogen in of bij de mail geen privacygevoelige gegevens worden meegestuurd zoals medische
gegevens.
De examencommissie kan vervolgens aanvullende informatie vragen alvorens het besluit te
nemen. Als gegevens worden opgevraagd dan gebeurt dit in een beveiligde omgeving waarbij
privacygevoelige gegevens NIET digitaal worden opgeslagen.
Meer examentijd
De meest voorkomende aanpassing is extra examentijd voor kennisexamens (CBT). Als de
examencommissie van de SVPB hiervoor toestemming geeft dan wordt deze toestemming in
MijnSVPB gezet. Vervolgens kan de kandidaat zichzelf via MijnSVPB aanmelden.
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