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Werkinstructie afname Ordegesprekken OPD 

 

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 scores voor de proef en beroepshouding worden vanaf de kladversie verwerkt met 

de computer in QMP: zie hiervoor de Werkinstructie verwerking scores proeven in 

QMP. 

◆ Instrueer de rollenspeler inzake de geheimhouding en het niet onderling overleggen 

van kandidaten tijdens de afname van het examen.  

◆ Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het toespreken van 

kandidaten en het instrueren). 

◆ Neem de proef door en instrueer de rollenspeler. 

 

Ophalen kandidaten 

◆ 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. 

 

Uit te spreken tekst 

◆ Wij zijn <NAMEN>, wij zijn de examinatoren en heten u namens de SVPB welkom op 

dit examen.  

◆ Dit is <NAAM ROLLENSPELER>. Hij/zij zal tijdens de proeven van bekwaamheid de 

verschillende rollen spelen. Het is niet toegestaan om de rollenspeler aan te raken, 

ook niet als u gebruik maakt van uw wettelijke bevoegdheden. Aanraken leidt tot 

puntenaftrek. 

◆ Stel eventuele extra aanwezige personen voor aan de kandidaten 

◆ Nadat het examen is afgenomen wordt de voorlopige uitslag individueel aan u 

meegedeeld met een korte toelichting. 

◆ Wij starten nu met het examen en wensen u alvast veel succes. 

 

Afname Ordegesprekken OPD 

◆ Overhandig de instructie aan de kandidaat, geef een korte leestijd. De instructie 

behorende bij het ordegesprek mag door de kandidaat gebruikt worden tijdens de 

afname van de proeve. 

◆ Overhandig de Oproep en de Rapportage aan de kandidaat. De kandidaat krijgt 15 

minuten de tijd om zich voor te bereiden op de proeve. 

◆ Start met de afname van de proeve (stuur kandidaat c.q. rollenspeler, indien nodig, 

tijdig bij om de proeve strikt te kunnen volgen; dit bekort de examenduur en het 

handelen van de kandidaat kan zuiverder worden gemeten). Noteer op de kladversie 

van het beoordelingsrapport onafhankelijk van de collega-examinator de scores.  

◆ Vergelijk na afloop van de proef en voor de beroepshouding de gegeven 

beoordelingen. Eén van beide kladversies wordt als basis genomen, zet hierop beiden 

uw handtekening (deze versie wordt in Amersfoort gearchiveerd, hierop wordt 

teruggevallen bij computerstoringen). 

◆ Als de kandidaat de proef heeft afgelegd, neemt u de definitieve beoordelingen over in 

QMP. De scores voor de basisberoepshouding behoeven alleen in QMP te worden 

verwerkt als de kandidaat voor de proef de normscore heeft behaald. 

◆ Neem het cijfer dat QMP toont over op de presentielijst. 
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Meedelen uitslag  

◆ Geef de gezakte kandidaat voor zijn onvoldoende proef een beknopte toelichting (wat 

is niet correct gegaan; gebruik hiervoor de kladversie). Vertel dan pas de uitslag 

‘onvoldoende’. Bij een geslaagde kandidaat kan volstaan worden met het meedelen 

van de uitslag ‘voldoende’. 

◆ Wijs daarbij op de voorlopige status van het cijfer en meld dat de definitieve uitslag 

wordt gemaild. In deze mail staat het toegekende cijfer. 

 

Administratieve afhandeling 

◆ Doe de volgende documenten in een envelop: 

• proeve 

• beoordelingsrapporten 

• presentielijst 

• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

◆ Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 

◆ Berg de envelop op in de metalen box. 

 

 


