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Exameneisen Diploma Coördinator beveiliging   
(Crebonummer 90550 en 25408) 

 

Toelichting: 

In dit document zijn alle exameneisen opgenomen die deel uitmaken van het SVPB-examen 

Coördinator Beveiliging. De exameneisen zijn geordend per examenonderdeel. 

Per examenonderdeel wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de exameneisen zich verhouden tot de 

twee kerntaken van de kwalificatie Coördinator Beveiliging uit het Kwalificatiedossier Particuliere 

Beveiliging. 

➢ Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook 

voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 

➢ De artikelen van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering wijzigen de 

komende jaren. Omdat het om de inhoud van de artikelen gaat en niet om de nummering zijn 

de artikelnummers in de exameneisen met betrekking tot het Wetboek van Strafrecht, het 

Wetboek van Strafvordering en het Burgerlijk Wetboek verwijderd. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
Examenonderdeel: Rapportage 
 



 

Exameneisen Diploma Coördinator Beveiliging                             Pagina 2 van 2    ©SVPB 102017 
Rapportage 2017-2018 

 

2.01.01a 

Stelt een rapport op. 

 

2.01.02a 

Verzamelt gegevens en stelt vragen, vat de verzamelde gegevens samen, maakt notities en 

maakt onderscheid tussen hoofd- en bijzaken, feiten en meningen. Past de 7 gouden W’s toe. 

Gebruikt de volgende regels m.b.t. Nederlandse taal: 

. spelt de zelfstandige naamwoorden correct. 

. formuleert begrijpelijke zinnen. 

. gebruikt interpunctie, hoofdletters en afkortingen correct. 

 

2.01.03 

Rapporteert in de verleden tijd en in chronologische volgorde. 

Schrijft een waarheidsgetrouw, leesbaar en compleet rapport. 

Noteert voldoende feiten met betrekking tot oorzaken, aansprakelijkheid en afwikkeling.  

 

2.01.04 

Gebruikt de adressering en aanhef correct. 

Vermeldt het woord Rapport. 

Vermeldt in de openingszin de dag, datum, tijdstip en plaatsbepaling. 

Benoemt de hervatting van de werkzaamheden en geeft tijdstippen aan. 

Verwijst naar een korte vermelding in dienstrapport. 

Vermeldt in de sluitzin tenminste de gegevens van de rapporteur, plaats en datum.  

 

2.01.05 

Vermeldt in een gegeven situatie de ter zake doende gedetailleerde waarnemingen: 

. situaties met vermelding van redenen van wetenschap 

. aanleiding, oorzaak en gevolg 

. signalementen en gegevens van voertuigen 

. noteert gewaarschuwde hulpdiensten, personen, familie en instanties 

. noteert personalia van slachtoffer(s) met evt. letsel en schade en neemt hun verklaring op. 

Beschrijft de gehanteerde taakverdeling met collega beveiligers en derden. 

Beschrijft op welke manier uitbreiding van gevaar en schade is tegengegaan. 

Benoemt voorwerpen, gevaarlijke stoffen, sporen, stille getuigen, gebouwen, schades en het 

overbrengen van mensen, voorwerpen en voertuigen. 

Beschrijft  de opruiming, herstel schade en de afloop (terug in normale situatie). 

Geeft informatie ten behoeve van derden. 

Noteert de personalia van getuigen en deskundigen en neemt hun verklaringen op. 

Noteert overige relevante zaken. 

 

7.03.01 

Verwerkt informatie met behulp van een tekstverwerkingsprogramma en past de functies 

tekstopmaak, invoegen van een tabel/illustratie/foto, wijzigingen bijhouden en kop- en  

voetteksten invoegen toe.   

 


