Voorkomen is beter dan genezen.
In het examenreglement van de SVPB zijn door de Examencommissie twee artikelen
opgenomen met betrekking tot fraude of bedrog:
 Als een kandidaat bedrog of enige onregelmatigheid pleegt voor, tijdens of na het
examen, kan hij door de Examencommissie van deelname aan het examen
worden uitgesloten.
 Als na het afleggen van het examen blijkt dat er fraude is gepleegd kunnen
behaalde resultaten, certificaten, diploma’s en verklaringen ongeldig worden
verklaard.
Een diploma of certificaat dat door middel van fraude is behaald heeft immers geen
enkele waarde, het toont niet aan dat de houder ervan beschikt over de kennis en
vaardigheden die nodig zijn om naar behoren te functioneren.
Kandidaten worden bij inschrijving al gewezen op de algemene voorwaarden. Hierin is
opgenomen dat het gebruik van bepaalde apparatuur tijdens het examen niet is
toegestaan.
Examenfunctionarissen worden geïnstrueerd hoe zij kunnen voorkomen dat kandidaten
kunnen frauderen: deze instructies zijn duidelijk en beschikbaar voor alle
examenfunctionarissen. Afkijken bij een medekandidaat tijdens de CBT examens van de
SVPB heeft overigens geen zin omdat elke kandidaat een ‘eigen’, uniek examen krijgt:
een beproefde methode om fraude tijdens examens tegen te gaan.
Frauderen is tegenwoordig een hightech gebeuren door de komst van bijvoorbeeld
mobiele telefoons, smartphones en smartwatches. Deze ontwikkelingen maken het voor
de examenfunctionaris extra lastig om het plegen van fraude te voorkomen maar niet
onmogelijk.
Elke kandidaat wordt er voorafgaand aan het examen ook nog eens op gewezen dat hij
zijn smartphone moet uitzetten of inleveren (hiervoor zijn speciale kluisjes beschikbaar).
Dat wil natuurlijk nog niet zeggen dat frauderen met behulp van een smartphone niet
mogelijk is. Een kandidaat kan bijvoorbeeld simpelweg meerdere telefoons tot zijn
beschikking hebben. Niet alleen een mobiele telefoon of een smartphone maar ook een
MP3/4 speler met een ingesproken tekst kunnen als modern spiekbriefje gebruikt
worden. Examenfunctionarissen dienen kandidaten erop te wijzen dat petjes of andere
hoofdbedekking niet toegestaan zijn. Het is dan immers makkelijk om ongezien een
oordopje in te hebben. De ‘professionele spiekers’ maken zelfs gebruik van pennen of
brillen waarin een cameraatje verstopt is: ook iets waar de examenfunctionaris zich van
bewust moet zijn.
Innemen en verbieden van smartphones en smartwatches: het zijn manieren om
frauderen te voorkomen. Als blijkt dat kandidaten ondanks deze maatregelen toch nog
tijdens het examen in het bezit zijn van een smartphone of smartwatch kan deze
apparatuur gedetecteerd worden met een zogenaamde GSM detector. Dit apparaat
waarschuwt dat er een GSM of GSM afluisterapparaat actief is. Op het moment dat een
smartphone of -watch gedetecteerd wordt kan de examenfunctionaris alsnog de
noodzakelijke stappen ondernemen. De apparatuur is legaal omdat het niet onderschept
of verstoort.
De SVPB voert al tientallen jaren een actief beleid om examenfraude te voorkomen.
Naast organisatorische maatregelen wordt veel aandacht besteed aan het instrueren van
de examenfunctionarissen. De SVPB is in het examencentrum Amersfoort een pilot
gestart met detectie-apparatuur. Dit alles om ‘rotte appels’ buiten de mand te houden.
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