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Werkinstructie afname Praktisch handelen basis 
 
Controle en handelingen vooraf 
 Controleer of de verzegelde SVPB-enveloppen in goede staat aanwezig zijn 

(anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 033-4504775). 
 De scores voor de proeven en beroepshouding worden vanaf de kladversie 

verwerkt met de computer in QMP: zie hiervoor de Werkinstructie verwerking 
scores proeven in QMP. 

 Let op temperatuur en zoninval (zonwering, ramen, airco). 
 Instrueer de contactpersoon c.q. rollenspeler inzake de geheimhouding en het niet 

onderling mogen overleggen van kandidaten tijdens het examen.  
 Overleg de onderlinge taakverdeling (zoals de ontvangst, het toespreken van 

kandidaten en het instrueren). 
 Examencentrum Amersfoort: overleg met de rollenspeler of deze een taak heeft 

bij het ophalen van de kandidaten en het controleren van de identiteitsbewijzen. 
Verwijs de rollenspeler eventueel naar de werkinstructie Fraudepreventie en 
controle identiteitsbewijzen. 

 Controleer of met het CCTV-systeem geen beelden van examenmomenten worden 
opgenomen. 

 Neem de proeven door en: 
• bepaal waar in het PEC de proeven worden afgenomen 
• zet de benodigde hulpmiddelen klaar 

 Verdeel onderling de rollen en instrueer de rollenspeler. Tijdens de proeven heeft 
de examinator diverse rollen, in ieder geval die van beoordelaar en regisseur. 
Hiertoe staan in de proeven soms extra regieaanwijzingen. In veel proeven, 
vooral waar de rol van een hulpdienst (brandweer, politie e.d.) wordt gespeeld is 
één van de twee examinatoren met deze extra rol belast. Dit is vooral gedaan om 
de regierol van de examinator te benadrukken en te zorgen dat de examinator 
extra zekerheid krijgt dat de kandidaat het juiste gedrag laat zien of horen. 

 
Ophalen kandidaten 
 Examencentrum Amersfoort: controleer op de bezoekerslijst bij de receptie of alle 

kandidaten aanwezig zijn, (anders contact opnemen met afd. Examenorganisatie, 
tel: 033-4504775). 

 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 PEC gaat attendeert u de kandidaten 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 
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raken, ook niet als u gebruik maakt van uw wettelijke bevoegdheden. Aanraken 
leidt tot puntenaftrek. 

 Stel extra aanwezige personen voor aan de kandidaten. 
 Aan het eind van het examen krijgt u individueel voor Praktisch handelen basis 

een beknopte toelichting gevolgd door de voorlopige uitslag. 
 Wij starten nu met het examen en wensen u alvast veel succes. 
 
Afname examenonderdeel Praktisch handelen basis  
 Geef de kandidaten een korte instructie bij de centrale post en stel de rollenspeler 

voor. 
 Haal de kandidaat op en overhandig de instructie, geef een korte leestijd. 
 Start met de afname van de proeven (stuur kandidaat c.q. rollenspeler, indien 

nodig, tijdig bij om de proeven 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. Noteer de achternamen en geboortedata op de kladversies.  

 Vergelijk direct na afloop van elke proef en voor de beroepshouding de gegeven 
beoordelingen.  

 Beide examinatoren beoordelen de acties op de kladversie van het 
beoordelingsrapport. Direct na afloop van elke proeve worden de beide 
beoordelingen en de beroepshouding vergeleken. Een van beide kladversies wordt 
als basis genomen. Deze wordt door beide examinatoren ondertekend. (deze 
versie wordt in Amersfoort gearchiveerd, hierop wordt teruggevallen bij 
computerstoringen). Als men het niet met elkaar eens is, dan wordt het proces-
verbaal ingevuld. 

 Als de (meestal) 4 kandidaten alle proeven hebben 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 elke proef de 
normscore heeft behaald (bij één of meer proeven onder deze normscore zakt de 
kandidaat). 

 Neem het cijfer dat QMP toont over op de presentielijst. 
 Houd de kandidaten die geëxamineerd zijn gescheiden van de overige kandidaten. 
 
Overgang naar afname Specifiek rapporteren basis 
 Haal de resterende kandidaten op.  
 Controleer de identiteitsbewijzen en laat de presentielijst tekenen volgens de 

werkinstructie fraudepreventie en controle identiteitsbewijzen. 
 Laat de kandidaten plaatsnemen achter een PC. 
 Haal nu de kandidaten die al geëxamineerd zijn op. 
 Handel verder volgens de werkinstructie afname Specifiek rapporteren basis. 
 Kandidaten die klaar zijn en nog geëxamineerd moeten worden voor Praktisch 

handelen basis gaan naar de wachtruimte in het PEC. 
 Kandidaten die klaar zijn en hun uitslag voor Praktisch handelen basis moeten 

krijgen worden in een andere ruimte in het PEC gezet. 
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Meedelen uitslag Praktisch handelen basis  
 Haal de kandidaten individueel op.  
 Geef een gezakte kandidaat voor zijn onvoldoende proeve/proeven een beknopte 

toelichting (welke acties zijn niet of niet correct uitgevoerd; gebruik hiervoor de 
kladversie). Geef 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 de uitslag en meld dat de definitieve 
uitslag na 2 weken wordt gemaild. In deze e-mail staat het toegekende cijfer. 

 De feedback met betrekking tot uw examen kunt u via MijnSVPB bekijken. 
 De kandidaat verlaat vervolgens het PEC zonder contact te kunnen hebben met de 

kandidaten die nog geëxamineerd moeten worden voor Praktisch handelen basis. 
 
Administratieve afhandeling 
 Doe de volgende documenten in een envelop: 

• Specifiek rapporteren basis: examenopgaven, uitwerkingen en kladpapier 
• Praktisch handelen basis: zowel de kladversie met de handtekeningen (in het 

daarvoor bestemde mapje!) als de tweede kladversie en de examenopgaven. 
• presentielijst 
• proces-verbaal (met evt. bijlagen) 

 Sluit de envelop en parafeer de afsluiter. 
 Examencentrum Amersfoort: berg de envelop op in de metalen box. 

of 
Locatie: breng de envelop uiterlijk één dag na het examen naar het postagentschap. 
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