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Extraneusregeling
Inleiding
Voor de MBO-opleidingen Beveiliger en Coördinator beveiliging examineert de SVPB de
beroepsgerichte examens. Kandidaten mogen zich niet rechtstreeks voor deze examens
aanmelden, zij moeten in opleiding zijn bij een CREBO-ingeschreven onderwijsinstelling. Als het
diploma wordt behaald, dan wordt dit toegestuurd aan de betreffende onderwijsinstelling. De
onderwijsinstelling reikt vervolgens het SVPB-diploma uit als de kandidaat ook aan de andere
verplichtingen heeft voldaan, zoals het behalen van het MBO-diploma.
In bepaalde gevallen laat de SVPB personen direct toe tot het examen Coördinator beveiliging.
Hierover neemt de examencommissie een besluit en wordt alleen toegestaan als aan bepaalde
voorwaarden wordt voldaan.
LET OP: de extraneusregeling is NIET mogelijk voor Beveiliger en betekent dat er gewoon
examen moet worden afgelegd!
Voor wie is deze regeling is bedoeld?
De regeling is bedoeld voor personen die rechtstreeks willen worden toegelaten tot het SVPBexamen Coördinator beveiliging, aantoonbaar beschikken over ruime, recente en relevante
vakkennis en werkervaring, voldoen aan het niveau MBO-3 en van wie in redelijkheid niet kan
worden gevergd dat een reguliere MBO opleiding gevolgd wordt gelet op leeftijd en/of
persoonlijke omstandigheden.
Werkwijze:
1. De aanvrager dient schriftelijk of, bij voorkeur, per e-mail (info@svpb.nl) een gemotiveerd
verzoek in bij de examencommissie (vereiste bijlagen: kopie van een geldig identiteitsbewijs,
recent CV, kopieën van certificaten en/of diploma’s van relevante opleidingen en
getuigschriften/bewijsstukken van relevante arbeidsovereenkomsten).
2. Aan de behandeling van het verzoek zijn kosten verbonden (zie tarieven). De SVPB stuurt de
aanvrager hiervoor een factuur. LET OP: deze kosten staan los van de nog af te leggen SVPBexamens.
3. Na ontvangst van de betaling wordt het verzoek door inhoudelijk deskundigen beoordeeld.
4. De examencommissie neemt vervolgens een besluit en deelt dit mee aan de aanvrager met
eventuele bijlagen (traject, aanmeldingsformulieren).
Aanvullende informatie voor de extraneuskandidaat
Bij de aanmelding voor de SVPB-praktijkexamenonderdelen CB moet de
extraneustoestemmingsbrief van de SVPB worden geüpload/meegestuurd.
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