
   

Fraudepreventie en controle  
ID-bewijzen 1 van 2 © SVPB 062019 

 
Fraudepreventie en controle identiteitsbewijzen 
 

Om ervoor te zorgen dat het examen een zo rustig mogelijk verloop kent maar vooral 

ook om fraude te voorkomen (zowel tijdens als na het examen) mogen kandidaten alleen 

voorwerpen die worden genoemd in de werkinstructie bij zich hebben in de 

examenruimte. 

 

Voorwerpen die niet zijn toegestaan in de examenruimten 

Niet toegestaan zijn smartphones, smartwatches, ‘oortjes’, overige 

communicatiemiddelen, foto/video-apparatuur en ‘gewone’ horloges (want het verschil 

tussen een smartwatch en een gewoon horloge is niet altijd duidelijk). 

Verder zijn ook de volgende zaken niet toegestaan: jassen, tassen, rugzakken en 

etenswaren e.d. 

Examencentrum Amersfoort: hier zijn kluisjes beschikbaar voor het opbergen van 

voorwerpen. 

Bij examenlocaties van onderwijsinstellingen of derden draagt het bevoegd gezag aldaar 

zorg voor inname en beheer van voornoemde voorwerpen (of er wordt gebruik gemaakt 

van kluisjes). 

 

Actief toezicht houden ter voorkoming fraude 

1. Loop regelmatig door de examenruimte en let op afwijkend of zelfs verdacht 

gedrag van kandidaten. Let speciaal op de handen en de ogen van de kandidaat. 

2. Laat bij afwijkend of verdacht gedrag meteen merken dat u er bent en oplet. 

3. Neem zoveel mogelijk een strategische positie in het lokaal in waardoor u een 

goed overzicht houdt (ook als u bij een bepaalde kandidaat bezig bent). 

 

Hoe handelt u bij constatering van een onregelmatigheid c.q. fraude? 

U zorgt dat de onregelmatigheid c.q. fraude direct wordt beëindigd. Voorwerpen die niet 

zijn toegestaan worden onderzocht of zij examenproducten van de SVPB bevatten. Deze 

dienen zeker te worden gesteld. U doet verslag in het proces-verbaal. 

 

Doel van de controle van het identiteitsbewijs 

a. Is de juiste kandidaat verschenen?  

b. Komen naam, geboortedatum, geboorteplaats op het identiteitsbewijs exact overeen 

met de presentielijst? Belangrijk, want deze gegevens worden uiteindelijk afgedrukt 

op het diploma. 

Zonder geldig identiteitsbewijs mag een kandidaat geen examen afleggen. 

 

Wijze waarop het identiteitsbewijs gecontroleerd moet worden 

1e controle identiteitsbewijs bij ingang examenruimte 

◆ Bij de ingang van de examenruimte controleert u de identiteitsbewijzen op 

geldigheid en stelt de identiteit vast. 

◆ Als aan voornoemde eisen is voldaan, krijgt de kandidaat toegang tot het 

examen. 

 

2e controle identiteitsbewijs in de examenruimte 

◆ Controleer het identiteitsbewijs met de gegevens op de presentielijst en laat de 

presentielijst tekenen. 
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De volgende documenten worden geaccepteerd als identiteitsbewijs 

• Paspoort 

• Nederlandse identiteitskaart 

• Nederlands rijbewijs 

• Identiteitskaart uit een lidstaat van de Europese Unie 

• Nederlands vreemdelingendocument 

 

Landen van de Europese Unie 

De Europese Unie bestaat, naast Nederland, op dit ogenblik uit de volgende landen: 

 

België Hongarije Polen 

Bulgarije Ierland Portugal 

Cyprus Italië Roemenië 

Denemarken Kroatië  Slovenië 

Duitsland Letland Slowakije 

Estland Litouwen Spanje 

Finland Luxemburg Tsjechië 

Frankrijk Malta Verenigd Koninkrijk 

Griekenland Oostenrijk Zweden 

 

Controleer per kandidaat op volgorde van de presentielijst het identiteitsbewijs 

op de volgende punten 

• Visuele controle: is het identiteitsbewijs geldig?  

Let daarbij op de vorm, de oppervlakte, inkepingen, kleur, beschadigingen, 

aangebrachte veranderingen (een nieuwe foto). 

De echtheidskenmerken mogen niet beschadigd zijn, dit zijn onder andere het 

schaduwwatermerk en een voelbaar reliëf. De persoonsgegevens moeten goed 

leesbaar zijn en pagina’s in het paspoort mogen niet loszitten of ontbreken.  

• Controle van de geldigheidsdatum. 

• Controle van de correctheid van de naam, geboorteplaats en geboortedatum. Let 

op spelling, hoofdlettergebruik en initialen.  

• Controle van de persoon met de foto op het identiteitsbewijs. 

Let daarbij op vorm van het hoofd, stand van de oren, vorm van de ogen en 

eventueel de lengte.  

• Brillen: laat bij twijfel de kandidaat zijn bril afzetten.   

• Let op het gedrag van de kandidaat tijdens de controle. Stel bij twijfel 

controlevragen: wat is uw geboorteplaats, wat is de plaats van afgifte, e.d.  

• Laat de kandidaat de gegevens op de presentielijst ook grondig controleren 

voordat hij tekent. 

 

Hoe handelt u als gegevens op de presentielijst onjuist zijn? 

Wanneer de gegevens op het identiteitsbewijs niet volledig overeenkomen met de 

presentielijst, dient u de wijzigingen zo duidelijk mogelijk aan te geven op de 

presentielijst. 

 

Overige bijzonderheden 

Op een identiteitsbewijs kan als geboortedatum 00-00-geboortejaar staan vermeld. In 

het examenregistratiesysteem kan 00-00 niet worden verwerkt. Om toch te kunnen 

aanmelden voor een examen is 00-00-geboortejaar omgezet in 01-01-geboortejaar. 

 


