
Informatieochtend voor 
onderwijsinstellingen 
(Beveiliger, Coördinator beveiliging 
en Keuzedelen)

Arjen Karssenberg
Ad van den Boogert

Stichting Vakbekwaamheid Particuliere Beveiligingsorganisaties



Programma

▪ 10:00 uur: Actuele examentopics 2018 en 2019

▪ 10:40 uur: pauze

▪ 11:00 – 12:00 uur: MijnSVPB

▪ Voor eind november verschijnt een nieuwsbrief met 
een uitgebreide samenvatting (aan alle 
onderwijsinstellingen wordt hierover een mail 
gestuurd)

▪ Er komt een aangevulde handleiding voor MijnSVPB





Algemene Verordening Gegevensbescherming

▪ Onderwijsinstelling en SVPB zijn beide verwerkers-
verantwoordelijk

▪ Examineringsovereenkomst 2019

▪ Deelnemer/kandidaat moet zelf account aanmaken en ID 
laten valideren

▪ Gevalideerd ID wordt voorwaarde om te kunnen 
aanmelden



SVPB gecertificeerde examenleverancier

▪ Kader: validering examens mbo voor herziene 
kwalificaties per 01-08-2018

▪ Certificering door CIIO

▪ Voor examens Coördinator beveiliging

▪ Voor Beveiliger niet aan de orde (beroepsvereiste)

▪ Voor examinering Keuzedelen (nog) niet aan de orde



Schoolpraktijkexamen Coördinator beveiliging

▪ Praktijkexamen SVPB bedoeld voor BBL

▪ Initiatief 6 ROC’s voor schoolpraktijkexamen (sBD)

▪ Scholen zijn inhoudelijk verantwoordelijk

▪ Vrijstelling voor Praktijkopdrachten CB (visitatie, 
SVPB-certificaat Aankomend CB, 10 jaar geldig)

▪ Ondersteuning bij distributie praktijkexamens



Specifiek rapporteren basis

▪ Per 01-01-2019 losgekoppeld van praktijkexamen

▪ kan dus eerder in het schooljaar

▪ maar kan ook op dezelfde datum als Praktisch 
handelen basis

▪ meetellen cijfer voor de 3 kerntaken wijzigt niet 

▪ Examentijd wordt ruimer m.i.v. 01-01-2019 (40 min.)



Aanvragen meer examentijd voor CBT-examens

▪ Standaard al de nodige maatregelen (lay out, voorlees-
software, rustige omstandigheden) 

▪ Besluitvorming ligt bij de onderwijsinstelling

▪ Bij ‘zwaardere’ aanpassingen overleg met examencie. 
SVPB

▪ Aanmelding voor CBT-examen via MijnSVPB ipv
formulier

▪ Toeslag: € 7,50 (ex. btw) per examenonderdeel



Tevredenheidsonderzoeken 2018

▪ Kandidaten worden continu bevraagd via link uitslag

▪ Overzichten met resultaten op website (onder actueel)

▪ Drukte in ontvangstruimte Amersfoort stoort

▪ Sommige kandidaten willen pauze tussen CBT-examens

▪ “de opgaven staan in oud-Nederlandsch”

▪ vaste toets Beveiliging van objecten basis, alle 
opgaven zijn verbeterd qua Nederlandse taal

▪ afname onder 100-200 kandidaten in okt. en nov.

▪ in december volgen resultaten (examencommissie)



Examencentrum Drechtsteden

▪ CBT-examens konden naast ‘Amersfoort’ al in 
geregistreerde lokalen van onderwijsinstellingen

▪ Sinds kort is daar een externe locatie bijgekomen: 
Drechtsteden in Dordrecht

▪ Aanmelden via MijnSVPB (toeslag € 10,- ex. btw per 

examenonderdeel)

▪ Toekomst: meer externe examenlocaties (gespreid)



Exameneisen Beveiliger herzien

▪ Accent op Wettelijke kaders basis en Beveiliging van 
objecten basis (maar ook Praktisch handelen basis)

▪ Formeel vastgesteld per 1-8-2019

▪ Daadwerkelijke invoering per 1-1-2020

▪ Tussen beide data maatregelen om geen kandidaten 
te duperen

▪ ‘Beveiliger 2.0’, kwalificatiestructuur en rol S-BB

▪ Exameneisen Coördinator beveiliging



Examens voor Keuzedelen

▪ CBT-examens voor Proactief beveiligen, Basiskennis 
beveiliging in de zorg, Port safety & security en 
Winkelbeveiliging

▪ CBT-examen voor theorie Cameratoezicht (+Eff. wn.); 
begin 2019 gecombineerd CBT-examen

▪ Exameninstrument voor Weerbaarheid voor beveiligers 
en handhavers (onderwijsinstelling neemt zelf theorie-
examen af en neemt praktijk af met praktijkobservaties)



Koppeling mbo- en SVPB-diploma 

▪ Aanleiding: stoppen voortijdige uitstroom

▪ Naar de letter (Rpbr) telt alleen het SVPB-diploma, 
naar de geest gaat het om de mbo-2-kwalificatie

▪ Contractueel zijn beide diploma’s gekoppeld, de 
‘digitale snelweg’ heeft ons ingehaald (V-base)

▪ Stap 1 is gezet: aanpassing examenprogramma

▪ Stap 2 wordt gezet: de onderwijsinstelling geeft aan 
als ook de mbo-onderdelen zijn behaald (MijnSVPB)



Feedback bij uitslag CBT-examen Beveiliger

▪ Dag na examen Wettelijke kaders basis en Beveiliging 
van objecten basis krijgt gezakte kandidaat per mail 
te zien van welke exameneisen hij de opgaven fout 
heeft beantwoord

▪ Achterliggende gedachte: dit ondersteunt docent en 
leerling bij het gericht voorbereiden op herexamen

▪ Maar: zijn docenten op de hoogte, vragen zij gezakte 
kandidaten naar het overzicht, helpt het overzicht?


