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Tijdelijke (i.v.m. COVID-19) 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). 

◆ 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. 

 

Aandachtspunten ter voorkoming verspreiding COVID-19 

1. Houd onderling de geadviseerde afstand in acht. 

2. Kandidaten dienen hun handen gewassen te hebben voordat zij de examenruimte 

betreden. 

3. Na elke examen worden de gebruikte materialen (zoals de porto’s, vastgepakte 

brandblussers) schoongemaakt (b.v. met alcoholdoekjes). Een alternatief is om de 

kandidaat een plastic zakje te laten pakken waarin hij de porto doet. 

4. Organisatorisch: max. 4 kandidaten worden in een geschikte wachtruimte 

geplaatst, tussen de kandidaten is minimaal 1,5m ruimte.  

5. Examencentrum Amersfoort: de kandidaat die de proeven heeft afgelegd gaat 

naar de wachtruimte in het PEC (kandidaten houden onderling een afstand van 

1,5m). Als alle max. 4 kandidaten zijn geëxamineerd delen de examinatoren de 

voorlopige uitslag mee. Vervolgens verlaten de kandidaten het PEC via het andere 

trappenhuis. 

6. PEC onderwijsinstelling: Hier worden de kandidaten door een functionaris van de 

school opgevangen en naar een aparte ruimte begeleid. Als alle max. 4 

kandidaten zijn geëxamineerd delen de examinatoren de voorlopige uitslag mee. 

De evt. nieuwe examengroep van max. 4 kandidaten wordt door een functionaris 

van de school naar de wachtruimte gebracht zonder dat zij contact kunnen 

hebben met de kandidaten die zojuist zijn geëxamineerd. 

 

Ophalen kandidaten 

◆ Examencentrum Amersfoort: kandidaten worden na ontvangst en controle door 

receptie meteen doorgestuurd naar de ontvangstruimte op de 2e etage. 

◆ Attenteer de kandidaten dat zij minimaal 1,5m afstand houden tot elkaar (b.v. bij 

het lopen naar en binnengaan van het PEC) en het wassen van hun handen. 
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Voer controle identiteitsbewijzen uit volgens de Tijdelijke werkinstructie 

fraudepreventie en controle identiteitsbewijzen (COVID-19). 

 

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 de verschillende 

rollen spelen. Houd een afstand van 1,5m in acht tot de rollenspeler. Aanraken is 

verboden en leidt tot afbreken van het examen.  

◆ Aan het eind van het examen delen wij u individueel de voorlopige uitslag mee 

met een beknopte toelichting. 

◆ 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. 

◆ Leg de instructie voor de kandidaat neer en roep de kandidaat op en 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 versie wordt in Amersfoort gearchiveerd, hierop wordt 

teruggevallen bij computerstoringen.) Als men het niet met elkaar eens is, dan 

wordt het proces-verbaal ingevuld. 

◆ De beoordelingen worden ingevoerd 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. 

 

Administratieve afhandeling 

◆ Doe de volgende documenten in een envelop: 

• 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. 


