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Werkinstructie afname Praktijkopdrachten VoCA-Retailbeveiliging-Beveiliging in de 
zorg 
 
Examenduur 
Praktijkopdrachten VoCA:     30 min. 
Praktijkopdrachten Retailbeveiliging:   30 min. 
Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg:  30 min. 
 
Reken daarnaast op 5 min. per kandidaat om de uitslag met de computer te verwerken. 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 
 De beoordelingen worden door de examinatoren verwerkt in QMP: zie hiervoor de 

Werkinstructie verwerking beoordelingsrapporten Praktijkopdrachten in QMP 
In QMP worden per kandidaat de opdrachten getoond die moeten worden beoordeeld. 
Niet alle uitgewerkte opdrachten worden dus besproken/beoordeeld! 

 Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg: zet het grote beeldscherm aan i.v.m. de 
presentatieopdracht.  

 Examinatoren overleggen taakverdeling en bespreken voorafgaand aan elk examen hun 
aantekeningen per opdracht op de Voorbereidingsformulieren. 

 
Ophalen kandidaten 
 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of de kandidaat aanwezig is.  
 Haal de kandidaat op. 
 Voordat u naar het examenlokaal gaat attendeert u de kandidaat op het noodzakelijke 

identiteitsbewijs en meldt u dat er geen smartphones en horloges e.d. meegenomen 
mogen worden. 

 
Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de werkinstructie fraudepreventie en 
controle identiteitsbewijzen. 
 
Start examen  
Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op dit 
examen. (Stel eventuele extra aanwezige personen voor aan de kandidaten) 
 
Uit te spreken tekst 
Graag aandacht voor het volgende: 
 Het examen bestaat uit het onderdeel Praktijkopdrachten VoCA, Retailbeveiliging of 

Beveiliging in de zorg.  
 Hebt u vragen of begrijpt iets niet goed: geef dit dan aan.  
 Nadat het examen is afgenomen wordt de voorlopige uitslag met een korte toelichting 

aan u meegedeeld. 
 Wij starten nu met het examen en wensen u alvast veel succes. 
 
Afname van het examenonderdeel  
 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  keer anders doen (of juist 

niet)? (Reflectie). 
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 Bespreek de opdrachten die in QMP worden getoond. 
 Maak tijdens het gesprek aantekeningen.  
 Geef na afronding van het gesprek de uitwerkingen terug aan de kandidaat.  
 Laat de kandidaat buiten de examenruimte wachten. 
 Vul nu het digitale beoordelingsrapport Praktijkopdrachten VoCA, Retailbeveiliging en 

Beveiliging in de zorg in met behulp van het geplastificeerde beoordelingsrapport.  
 
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 beoordelingsrapport zal worden 

gemaild met de definitieve uitslag.  
 

Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 
 • geplastificeerde beoordelingsrapport(en) 

• uw voorbereidingsformulieren 
• 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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