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Integraal verslag van de Informatiebijeenkomsten voor opleiders - september 2021 
 
Hieronder een weergave van de onderwerpen die besproken zijn op 9, 14 en 15 september 2021. Onderaan 
het verslag is per bijeenkomst opgesomd welke onderwijsinstellingen aanwezig waren.  
 
 
 
Onderwerpen: 
 
1. Informeren examencommissies onderwijsinstellingen 
2. Feedback, inzage en diagnostische toetsen 
3. Examens extra tijd en aandacht 
4. MijnSVPB 
5. Herkansen voldoende cijfer 
6. Van KD tot examenopgave 
 
 
1. Informeren Examencommissies onderwijsinstellingen 
 
Beroepsgerichte examinering voor Beveiliger niveau 2 worden voor onderwijsinstellingen uitgevoerd door de 
SVPB. In de examineringsovereenkomst die de SVPB afsluit met de onderwijsinstellingen staat dat de 
Examencommissie van de SVPB verantwoordelijk is voor de kwaliteit van en de wijze waarop de 
examenproducten worden ingezet voor afname en beoordeling van examens. Op aanvraag van het bevoegd 
gezag van de onderwijsinstelling staat de SVPB visitaties (mits tijdig aangevraagd) toe met als doel de 
examencommissie van een onderwijsinstelling inzicht te verschaffen in de wijze waarop haar studenten 
worden geëxamineerd. 
Om aan bovenstaande een efficiënte invulling te geven organiseert de Examencommissie van de SVPB een 
bijeenkomst voor leden van examencommissies van onderwijsinstellingen. Contactpersonen van 
onderwijsinstellingen ontvangen een uitnodiging met het verzoek deze door te sturen naar de 
examencommissie van de onderwijsinstelling. 
 
 

2.  Feedback, inzage en diagnostische toetsen 
Het is voor kandidaten na afleggen van het examen mogelijk om in MijnSVPB feedback in te zien. Voor de 
vakkennis examens geeft de feedback een terugkoppeling op exameneis niveau. Exameneisen waarop 
onvoldoende is gescoord worden getoond. Bij de voorbereiding op de herkansing kan extra aandacht 
besteed worden aan deze exameneisen. Bij de feedback van het examen praktische handelen basis wordt 
een globale omschrijving gegeven van de afgelegde proeve en de handelingen die de kandidaat had moeten 
verrichten. 
 
Er wordt geïnventariseerd of er onderwijsinstellingen interesse hebben in een terugkoppeling op scores per 
exameneis van de kandidaten van de betreffende onderwijsinstelling. Dit geeft mogelijk aanleiding om 
aanpassingen aan te brengen in het curriculum. Er zijn verschillende geïnteresseerden; één of twee scholen 
worden benaderd om  hiervoor een pilot uitvoeren. Na deze pilot zou een dergelijke terugkoppeling ook 
mogelijk zijn, maar zullen er kosten (kostendekkend) aan verbonden worden. 
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Als een kandidaat naast feedback op het niveau van de exameneisen ook zijn gemaakte werk wil inzien, is er 
de mogelijkheid tot inzage. Een kandidaat kan zich aanmelden voor inzage in Amersfoort. Hij krijgt dan 
inzage in de gestelde vraag, het juiste antwoord en het antwoord dat de kandidaat gegeven heeft. Inzage is 
gratis, echter, indien de kandidaat niet tijdig annuleert of niet op de inzage verschijnt, zal de SVPB  
€ 20,00 (ex. btw) administratiekosten bij de kandidaat in rekening brengen. De SVPB is aan het onderzoeken 
of inzage op andere locaties dan Amersfoort ook een mogelijkheid is. 
 
Na het behandelen van alle stof kan het afnemen van een diagnostische toets nuttig zijn. Deze toets wordt 
door de SVPB aangeboden en geeft zowel uiterlijk als inhoudelijk een representatief beeld van het echte 
examen. Aanvragen van diagnostische toetsen kan via MijnSVPB door de contactpersoon. Als uw 
onderwijsinstelling gebruik wil maken van de diagnostische toetsen en/of een nieuwe contactpersoon wil 
doorgeven, neemt u dan contact met ons op via info@svpb.nl. 
 
 

3. Examens Extra Tijd en Aandacht 
 
Sinds voorjaar 2020 is het niet meer mogelijk om een mondeling examen af te leggen als aangepaste 
examenvorm. Deze examenvorm bleek wat beperkingen te hebben als het gaat om betrouwbaarheid. Om 
deze reden is het nu mogelijk vakkennisexamens met extra tijd en aandacht af te leggen.  
 
Bij deze variant gelden de volgende aanpassingen op het standaard CBT examen: 
- Er is geen zichtbare tijdslimiet voor de kandidaten. De kandidaat mag, in het redelijke, zoveel tijd nemen als 
nodig. 
- Een geldt een maximum van 4 kandidaten per afname. 
- Extra tijd en uitleg bij de start van het examen. Kandidaten worden op hun gemak gesteld en krijgen 
uitgebreide uitleg over de werking van de toets- en voorleessoftware. Dit laatste is in de vorm van een 
animatie, alle kandidaten krijgen hiermee altijd dezelfde informatie. 
- Kandidaten mogen gebruik maken van kladpapier om aantekeningen te maken. 
- Er is een examenleider aanwezig, die zonder het antwoord op de vraag te geven, examenvragen kan 
toelichten. 
- Er kan maximaal 1 examenonderdeel per keer worden afgelegd. 
 
Er is een analyse gemaakt van deze afnames en een vergelijking gemaakt met de (oude) mondelinge variant. 
De gemiddelde scores zijn vrijwel onveranderd in de nieuwe vorm. Opvallend verschil zit wel in het 
percentage voldoendes. Dit lag bij de mondelinge variant aanmerkelijk hoger. Bij ETEA benadert dit de 
normale scores. De mondelinge variant is afgeschaft, omdat de betrouwbaarheid in afname niet goed te 
garanderen was. Voorzichtige conclusie is dat onderstaande vergelijking dit beeld bevestigt.  
 
Belangstelling 
Er zijn 35 meer examens in ETEA vorm afgenomen dan mondeling. ETEA is mogelijk meer toegankelijk dan 
mondeling. Voordeel is dat ook het examen waarnemen basis in deze vorm afgenomen kan worden. 
 
ETEA examens     
Afgenomen van mei 2020 tot mei 2021     
Aantal afname momenten  35    
Totaal aantal kandidaten  76    
Totaal aantal afgenomen examens 105    
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Van de 76 kandidaten zijn er 21 meer dan één keer op examen geweest.   
waarvan voor verschillende examens 12    
waarvan voor hetzelfde examen 9 
     
Gemiddeld gebruikte tijd per examen is 46 minuten (tegenover 22 minuten bij 'normale' afname). 
 
Mondelinge examens in 2019     
     
Aantal afname momenten  16    
Totaal aantal kandidaten  50    
Totaal aantal afgenomen examens 69    
         
Waarnemen basis was niet mogelijk in mondelinge vorm, wel in de ETEA variant.    
Kandidaten waren in de gelegenheid om twee onderdelen tijdens 1 afname moment te voltooien. 
Van de 50 kandidaten hebben er 11 twee onderdelen gedaan in deze vorm.   
Vier kandidaten zijn nog een tweede keer (herkansing) op examen gekomen.   
 

 
 
 
 
 
 
4. Mijn SVPB 
 
Het aanvragen van diagnostische toetsen verloopt inmiddels via MijnSVPB. Daardoor is het duidelijker welke 
voorwaarden er gelden en welke stappen contactpersonen van onderwijsinstellingen moeten volgen om een 
diagnostische toets te kunnen afnemen. Vanaf 15 september 2021 kunnen ook voor relevante CBT-
onderdelen van Beveiliger N2 en N3 de diagnostische toetsen via MijnSVPB worden aangevraagd. De afname 
is mogelijk vanaf 1 oktober 2021. Om rechten te krijgen op het aanvraagformulier, kunnen contactpersonen 
van onderwijsinstellingen mailen naar info@svpb.nl. 
 
De nieuwe vorm van aangepaste examinering – Examens met Extra Tijd en Aandacht (ETEA) – is in MijnSVPB 
geïntegreerd, inclusief de toeslag die voor ETEA geldt. Opleiders kunnen kandidaten ook uitnodigen om 
aangepaste examens (niet alleen ETEA, maar ook tijdsduurverlenging) in te plannen. De kandidaat heeft dan 
zelf de keuze om een datum en tijd te kiezen, terwijl de opleider de regie houdt en een terugkoppeling krijgt 
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als de kandidaat zich inschrijft dan wel nalaat om dat te doen. Bij de uitnodiging kan de opleider bepalen of 
het (aangepaste) examen op kosten van de kandidaat of op kosten van de opleider kan worden ingepland. 
 
Het is mogelijk om in MijnSVPB aan groepen een code voor de facturatie mee te geven. Als een kandidaat 
aan een bepaalde groep is gekoppeld, verschijnt de code van die groep achter de naam van de kandidaat op 
de factuur. 
 
Het is de bedoeling dat kandidaten vanaf het najaar in MijnSVPB een keuze gaan maken voor een bepaald 
examen(programma). Vervolgens worden alleen de onderdelen van dat examenprogramma aangeboden in 
de aanmeldingsmodule voor de kandidaat. De koppeling aan een examenprogramma maakt het mogelijk om 
de kandidaat a) te sturen in keuzes voor aanmelding van onderdelen (bijvoorbeeld tussen beveiliger 25407 
en 25690), b) de juiste informatie te geven over specifieke kenmerken van het examenprogramma en c) 
relevante vrijstellingen te berekenen en te tonen. 
 

5. Herkansen voldoende cijfers 
 
Op dit moment geldt dat een kandidaat alleen een onvoldoende cijfer kan herkansen.  
 
Het komt, zelden weliswaar, voor dat een kandidaat een verzoek doet tot het herkansen van een voldoende 
cijfer. 
In het examenprogramma staat het volgende beschreven: 
Herexamen 
Indien een kandidaat voor een examenonderdeel een onvoldoende cijfer behaalt, wordt hij in de gelegenheid 
gesteld herexamen af te leggen. Het cijfer dat wordt behaald voor een herexamen treedt in de plaats van het 
oorspronkelijke cijfer. Het aantal herexamens is niet gelimiteerd. 
 
Naar aanleiding van een recent verzoek tot het herkansen van een voldoende cijfer, onderzoeken wij of we in 
deze regeling iets willen wijzigen. Tijdens de vergadering wordt gevraagd of  hier vraag naar zou zijn vanuit 
onderwijsinstellingen/ kandidaten. Een aantal aanwezigen geeft aan dat kandidaten al blij zijn als ze het 
gehaald hebben. Een klein aantal aanwezigen geeft aan dat het mogelijk interessant is in het licht van de cum 
laude regeling. 
Wij nemen de reacties mee. Mocht er iets wijzigen in de regeling, zullen we hier goed over communiceren en 
scholen de gelegenheid bieden hier in hun eigen regelingen ook iets over op te nemen (bijvoorbeeld in het 
geval de school alle examens van de kandidaten betaalt). 
 

6. Van KD tot examenopgave 
 
a. Proces en betrokkenen 
Per 1 januari 2021 is het  nieuwe kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging (kd) in werking getreden voor dus 
vanaf 1 augustus 2021 kunnen nieuwe kandidaten alleen voor het nieuwe Crebo worden ingeschreven 
(25690 en 25691). 
In februari is SVPB gestart met de Chassisgroep met het vertalen van het KD naar het examenprogramma en 
exameneisen. 
In het voorjaar zijn de examenprogramma’s en exameneisen, na vaststelling van de Examencommissie, 
gepubliceerd. Daarna is in verschillende Expertgroepen begonnen met het ontwikkelen van examenopgaven. 
De leden van de Expertgroepen zijn  op basis van hun expertise benoemd door de  Examencommissie. Twee 
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personen vanuit het Chassis hebben zitting gehad in alle Expertgroepen om de grote lijn, goede aansluiting 
tussen de verschillende examenonderdelen in de gaten te houden en onwenselijke overlap te voorkomen. 
Tussentijds is een Klankbord groep met verschillende geïnteresseerden vanuit zowel het bekostigde als het 
particuliere opleidingsveld geformeerd om mee te denken met het ontwikkelen van verschillende 
examenvormen. 
 
De grootste inhoudelijke wijzigingen zijn als volgt: 
- weerbaarheid en proactief beveiligen hebben een grotere rol gekregen in het dossier voor niveau 2; 
- leidinggeven zoals we dat kennen van Coördinator Beveiliging is afgezwakt naar een stukje situationeel 
aansturen voor de beveiliger niveau 3. 
 
b. Examenprogramma BVL.N3 
Allereerst een overzicht van de examenonderdelen van Beveiligen N3. Zie ook https://www.svpb.nl/wp-
content/uploads/2021/07/Examenprogramma-Beveiliger-niveau-3-2021-2021_versie-0721.pdf voor het 
examenprogramma. 
 
Instroom in Beveiliger N3 is mogelijk, volgens het examenprogramma, voor kandidaten die: 
- het SVPB-diploma Beveiliger (conform Rpbr) in het kader van dit examenprogramma willen behalen of; 
- beschikken over het SVPB-diploma Beveiliger of; 
- beschikken over een diploma dat in de Rpbr gelijkgesteld is aan het SVPB-diploma Beveiliger. 
 
De examenonderdelen: 
Veiligheid en beveiliging basis  
Wet- en regelgeving basis 
Waarnemen basis 
Specifiek rapporteren basis 
Doelmatig optreden basis 
Bovenstaande onderdelen alleen alsnog geen diploma Beveiliger of een daaraan gelijkgesteld diploma 
behaald is. 
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie 
Analyse en Instructie 
Beroepsgericht Engels 
Praktijkopdrachten Situationeel aansturen 
Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit 
 
c. Nieuwe examenvormen 
Naast de al bekende examenvormen zoals CBT en praktijkexamens zoals voorheen Praktisch handelen basis, 
zijn er met de komst van het nieuwe KD ook nieuwe examenvormen of een aanvulling op de bestaande 
manier van afnemen geïntroduceerd. 
 
Veiligheid en beveiliging basis (VBB, N2) 
Het examenonderdeel VBB, de vervanger van Beveiliging van objecten basis (BOB), zal op een iets gewijzigde 
manier afgenomen worden. Het examen is opgedeeld in vier delen en per deel krijgt de kandidaat een 
animatie te zien. De animatie geeft een situatieschets; een kader waar vanuit de kandidaat de 
examenopgaven gaat beantwoorden. Een voordeel is dat de examenopgaven op een aantal punten korter 
geformuleerd kunnen worden en daarmee de leesbelasting voor de kandidaten verminderd is. Een voorbeeld 
animatie is getoond tijdens de bijeenkomst. 
 

https://www.svpb.nl/wp-content/uploads/2021/07/Examenprogramma-Beveiliger-niveau-3-2021-2021_versie-0721.pdf
https://www.svpb.nl/wp-content/uploads/2021/07/Examenprogramma-Beveiliger-niveau-3-2021-2021_versie-0721.pdf
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Specifiek rapporteren basis (SRB, N2) 
Voor specifiek rapporteren basis zal gebruik gemaakt worden van een animatie. Voorheen kregen kandidaten 
de casusomschrijving en de opgave op papier en werkten ze het examen uit in Word. Voor het vernieuwde 
examenonderdeel zal de casusomschrijving vervallen en wordt deze informatie gedeeld via een animatie. De 
tekst van de casus wordt ingesproken. De opgave en bijvoorbeeld de adresgegevens worden nog wel 
geschreven aangeleverd. Kandidaten werken de opgaven uit in QMP, het digitale afnameprogramma. Een 
voorbeeld animatie is getoond tijdens de bijeenkomst. 
 
Analyse en Instructie (A&I, N3) 
Analyse en Instructie is een nieuw open werk examen en bestaat uit 4 opdrachten. Het examen wordt 
afgenomen in QMP. De eerste opdracht is het schrijven van een memo of e-mail in het Engels. De tweede 
opdracht is het schrijven van een specifieke of tijdelijke instructie, gebruikmakend van verschillende, tijdens 
het examen aangeleverde, informatiebronnen. De derde opdracht is het controleren van een specifiek 
rapport van een collega beveiliger en als laatste moet de kandidaat gegevens aanleveren voor de RI&E op 
basis van een animatie. 
 
d. Uitkomsten pilot 
Voor SRB hebben we met de nieuwe vorm van afname een pilot gedraaid met SVPB experts uit het veld, een 
aantal correctoren. Op basis hiervan hebben we nog wat aanscherpingen gemaakt in het script van de 
animaties.  
Voor VBB zijn pilots gedraaid met de klankbordgroep en met kandidaten. Ook hierbij zijn de op- en 
aanmerking gebruikt om het examen verder aan te passen.  
Analyse en Instructie hebben we door onze correctoren laten maken, op deze manier hebben we gekeken of 
we voldoende informatie hebben gegeven in de opgave om het examen voldoende te maken. Maar ook 
hebben we gemeten hoeveel tijd er nodig is om de opgaven te maken. 
Praktijkopdrachten voor BVL.N3 kunnen opgevraagd worden via info@svpb.nl. We willen graag monitoren 
hoeveel vraag er naar deze examens is en eventuele feedback op de opdrachten horen we graag. Hier willen 
we bij het verstrekken van de praktijkopdrachten graag afspraken over maken. 
Uiteraard zullen we alle resultaten van de afgelegde examens goed in de gaten houden. 
 
e. Diagnostische toetsen  
Voor de CBT examens zullen weer diagnostische toetsen beschikbaar komen en modelopgaven. Voor de 
overige onderdelen (SRB, Waarnemen basis en A&I) zullen modelopgaven op de website gepubliceerd 
worden. 
 
f. Uitfasering oude KD 
SVPB zal het examenprogramma Beveiliger Crebo 25407 en bijbehorend Certificaat B voorlopig blijven 
aanbieden tot 1 augustus 2025. Daarnaast zal de SVPB het examen Coördinator Beveiliging Crebo 25408 en 
het bijbehorende Certificaat C voorlopig blijven aanbieden tot 1 augustus 2026. Ze volgt daarmee de 
richtlijnen van de minister. 
Dus: studenten die zich vóór 1 augustus 2021 bij een CREBO ingeschreven onderwijsinstelling hebben 
aangemeld voor de opleiding Beveiliger Crebo 25407 of de opleiding Coördinator Beveiliging Crebo 25408 
(en tussentijds niet uitgeschreven zijn geweest), worden tot 1 augustus 2025 respectievelijk tot 1 augustus 
2026 in de gelegenheid gesteld de examens te behalen.  
 

mailto:info@svpb.nl
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Wij onderzoeken op dit moment samen met de partners uit de sector en het onderwijs of en welke 
mogelijkheid er is om Coördinator Beveiliging als branchediploma aan te bieden, en daarmee ook het 
Certificaat C als onderdeel daarvan, te behouden. Dat is dan geen mbo (bekostigde) kwalificatie meer zoals 
voorheen. Als we hierover uitsluitsel hebben, zullen we een nieuwsbericht op onze website plaatsen. 
 
Wellicht al bekend, maar de SVPB geeft een themanieuwsbrief uit voor het nieuwe kwalificatiedossier. 
De mogelijkheid om u aan te melden voor de themanieuwsbrief Nieuw Kwalificatiedossier: 
https://www.svpb.nl/themanieuwsbrief-nieuw-kwalificatiedossier/  
Een overzicht van de door ons verstuurde nieuwsbrieven, waaronder al 3 themanieuwsbrieven: 
https://www.svpb.nl/actueel/nieuwsbrief/  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezigen: 

Donderdag 9 september  
MBO Rijnland, Amsterdam Training Point, OPB.BV, VCL, MBO Amersfoort. 
Vanuit de SVPB zijn Jeroen Mulder, Jack Grummer, Titus Blom en Marjelle Maljaars aanwezig. 
 
Dinsdag 14 september 
SF-S BV, Noorderpoort, Albeda, Hoornbeeck college 
Vanuit de SVPB zijn Jeroen Mulder, Henk Mikkers, Titus Blom, Marjelle Maljaars, Arjen Karssenberg en 
Willemijn Westerhof aanwezig. 
 

Woensdag 15 september  
Rijn IJssel, ROC van Flevoland, Vista College, Landstede Zwolle, NTI, OPB, Scalda Goes, Zadkine, ROC Da Vinci 
College, Curio, ROC Kop van Noord-Holland, ROC Friese Poort, LOI, Koning Willem I College, Nova College, 
IPro Safety, Graafschap College, ROC Ter AA, IBO, KUVA Opleidingen, BM Services. Vanuit de SVPB zijn Jeroen 
Mulder, Henk Mikkers, Marjelle Maljaars, Arjen Karssenberg en Willemijn Westerhof aanwezig. 

https://www.svpb.nl/themanieuwsbrief-nieuw-kwalificatiedossier/
https://www.svpb.nl/actueel/nieuwsbrief/

