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Werkinstructie afname Onderzoek en rapportage-Persoonsbeveiligingsopdracht 

 

Controle en handelingen vooraf 

 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn (anders 

contact opnemen met afd. Examenorganisatie, tel: 033-4504775). 

 Controleer of de PC’s met Word zijn opgestart en of alle apparatuur werkt. Als de 

computers dienst weigeren, kan dit examenonderdeel geen doorgang vinden. 

 Let op temperatuur en zoninval (zonwering, ramen, airco). 

 Leg bij elke PC een pen en kladpapier klaar. 

 

Ophalen kandidaten 

 Controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle kandidaten aanwezig zijn.  

 Ga naar de kandidaten toe, meld voor welk examen u hen komt halen en vraag 

om bij het horen van hun naam hun hand op te steken.  

 Lees vervolgens luid en duidelijk de namen op de presentielijst op. 

 Voordat u naar het examenlokaal gaat attendeert u de groep 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 

Mijn naam is <NAAM>, ik ben de examenleider en heet u namens de SVPB welkom op dit 

examen. (stel eventuele extra aanwezige personen voor) 

 

Uit te spreken tekst 

Graag uw aandacht voor het volgende: 

 Het examenonderdeel Onderzoek en rapportage-Persoonsbeveiligingsopdracht 

bestaat uit open werk en wordt met de computer uitgewerkt. Zet uw naam en 

geboortedatum bovenaan de uitwerking van elke opdracht. 

 Het examen bestaat uit 2 deelopdrachten van 45 minuten en 1 deelopdracht van 

90 minuten. Tussen de deelopdrachten is een pauze van 15 minuten.  

 Controleer de examenopgave op volledigheid en volgorde van pagina’s. 

 U mag aantekeningen maken op de examenopgaven. Deze aantekeningen worden 

bij uw examenuitwerkingen gevoegd ten behoeve van het beoordelingsproces. 

 Hebt u vragen of bent u klaar: steek dan uw hand op dan kom ik naar u toe.  

 U mag pas een printopdracht geven als ik bij u ben.  

 Toiletbezoek is tijdens het examen niet toegestaan.  
 De uitslag wordt binnen 20 werkdagen gemaild. 

 Ik deel nu de eerste opdracht uit en wens u veel succes. 

 

<Alleen opdracht 1 mag worden uitgedeeld. Opdrachten 2 en 3 zitten elk in een aparte 

envelop (inclusief bijlagen) en worden pas uitgedeeld aan het begin van het betreffende 

onderdeel. > 

 

Tijdens de examenafname 

Meld bij de opdrachten 1 en 2 na 40 minuten dat de kandidaten nog 5 minuten hebben. 

Meld bij opdracht 3 na 80 minuten dat de kandidaten nog 10 minuten hebben. 
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Als een kandidaat klaar is 
 Direct na het afronden van de opdracht wordt van de definitieve uitwerking één 

afdruk gemaakt die door de kandidaat wordt ondertekend. Er mogen dan geen 

wijzigingen meer gemaakt worden in het document. 

 De getekende uitwerking wordt ingenomen, de opdracht en de bijlagen blijven 

gedurende de duur van het totale examen in het bezit van de kandidaat. 

 Verwijder de digitale versie op de computer van de kandidaat en leeg daarna de 

prullenbak. 

 Dit alles wordt gedaan na iedere opdracht (dus totaal 3 keer). 

 Houd alle uitwerkingen inclusief de opdrachten van de kandidaat goed bij elkaar 

en gebruik voor het opbergen de plastic insteekhoes. 

 

Kandidaten die te laat komen 

• Tot 30 minuten na het ophalen van de kandidaten kunnen kandidaten die te 

laat zijn, nadat zij de verklaring laatkomers ingevuld hebben, alsnog toegelaten 

worden (de receptie regelt dit). 

• De examenleider laat de laatkomers binnen en neemt de ingevulde 

verklaringen in en voeg deze als bijlage bij het proces-verbaal. 

• Controleer ook bij laatkomers het identiteitsbewijs, let op smartphones en 

smartwatches/horloges en laat de presentielijst tekenen. 

 

Na afloop van dit examenonderdeel 

 Leg het printwerk op volgorde van de presentielijst. 

 

Administratieve afhandeling 

 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• opdrachten, uitwerkingen en kladpapier per kandidaat (in plastic insteekhoes) 

• presentielijst 

• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 

 Berg de envelop op in de metalen box. 

 

 


