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Examinator Beveiliger 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het praktijkexamen ‘Beveiliger’ (‘Specifiek rapporteren basis’ en ‘Praktisch 

handelen basis’). Deze examens worden afgenomen in het examencentrum van de SVPB 

en in geregistreerde praktijkexamencentra (PEC’s) bij onderwijsinstellingen verspreid 

door het hele land. U neemt het examen af samen met een collega-examinator en wordt 

ondersteund door een rollenspeler. De examinator is verplicht deel te nemen aan 

bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van het diploma Beveiliger en certificaat Beveiliging C 

of een gelijkwaardige opleiding op het te examineren vakgebied; 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

operationeel niveau in de beveiligingsbranche of bent docent in het 

beveiligingsonderwijs; 

• beheerst mondeling het Nederlands en het Engels goed; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt goed beoordelen; 

• kunt regie voeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenfunctionaris ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Examinator Coördinator Beveiliging 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het praktijkexamen ‘Coördinator Beveiliging’ (‘Praktijkopdrachten CB’ en 

‘Leidinggeven CB’). Deze examens worden afgenomen in het examencentrum van de 

SVPB. U neemt het examen af samen met een collega-examinator. De examinator is 

verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van 

deskundigheidsbevordering. 

 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van het diploma Coördinator Beveiliging of een 

gelijkwaardige opleiding op het te examineren vakgebied; 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

tactisch niveau in de beveiligingsbranche; 

• beheerst mondeling het Nederlands uitstekend en het Engels goed; 

• beheerst de STARR-methodiek; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt goed beoordelen; 

• kunt regie voeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenfunctionaris ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Examinator BoCA en VoCA 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het praktijkexamen ‘Basisopleiding centralist alarmcentrale’ (BoCA) c.q. 

‘Vakopleiding centralist alarmcentrale’ (VoCA) (‘Praktijkopdrachten BoCA’ en 

‘Praktijkopdrachten VoCA’). Deze examens worden afgenomen in het examencentrum 

van de SVPB. U neemt het examen af samen met een collega-examinator. De examinator 

is verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van 

deskundigheidsbevordering. 

 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van diploma BoCa of een gelijkwaardige opleiding op 

het te examineren vakgebied (het diploma VoCA is een pré); 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

operationeel niveau in een alarmcentrale; 

• beheerst mondeling het Nederlands goed; 

• beheerst de STARR-methodiek; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt goed beoordelen; 

• kunt regie voeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenfunctionaris ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Examinator Beveiliging in de zorg 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het praktijkexamen ‘Beveiliging in de Zorg’ (‘Praktijkopdrachten beveiliging 

in de Zorg’). Deze examens worden afgenomen in het examencentrum van de SVPB. U 

neemt het examen af samen met een collega-examinator. De examinator is verplicht 

deel te nemen aan bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van 

deskundigheidsbevordering. 

 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van diploma Beveiliger of een gelijkwaardige opleiding 

op het te examineren vakgebied (het certificaat Beveiliging in de Zorg is een pré); 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

operationeel niveau in de beveiliging van een zorginstelling; 

• beheerst mondeling het Nederlands goed; 

• beheerst de STARR-methodiek; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt goed beoordelen; 

• kunt regie voeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenfunctionaris ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Examinator ESO en ESS 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het praktijkexamen ‘Event Security Officer’ (‘Praktijkopdrachten ESO’). Deze 

examens worden afgenomen in het examencentrum van de SVPB en incidenteel op 

locatie. U neemt het examen af samen met een collega-examinator. De examinator is 

verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van 

deskundigheidsbevordering. 

 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van het certificaat Event Security Officer; 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

operationeel niveau in de evenementenbeveiliging; 

• beheerst mondeling het Nederlands goed; 

• beheerst de STARR-methodiek; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt goed beoordelen; 

• kunt regie voeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenfunctionaris ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Examinator Ordebewaring publieke dienstverlening 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het praktijkexamen ‘Ordebewaring publieke dienstverlening’ (‘Interventies 

PD’ en ‘Ordegesprekken PD’). Deze examens worden afgenomen in het examencentrum 

van de SVPB. U neemt het examen af samen met een collega-examinator en wordt 

ondersteund door een rollenspeler. De examinator is verplicht deel te nemen aan 

bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van het certificaat Beveiliging C of een gelijkwaardige 

opleiding op het te examineren vakgebied (het diploma Ordebewaring publieke 

dienstverlening is een pré); 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

operationeel niveau in de beveiliging binnen de publieke dienstverlening; 

• beheerst mondeling het Nederlands goed; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt goed beoordelen; 

• kunt regie voeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenfunctionaris ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Corrector 
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor het 

beoordelen van schriftelijk open werk (‘Specifiek rapporteren basis’, ‘Rapportage CB’, 

‘Persoonsbeveiligingsopdracht’ of ’Onderzoek en rapportage’). Deze werkzaamheden 

vinden plaats in een examenruimte of vergaderzaal van de SVPB in Amersfoort. U 

beoordeelt samen met een collega-corrector. De corrector is verplicht deel te nemen aan 

bijeenkomsten die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

 
Functie-eisen (‘Specifiek rapporteren basis’ en ‘Rapportage CB’) 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van het certificaat Beveiliging C of een gelijkwaardige 

opleiding op het te beoordelen vakgebied; 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

operationeel niveau in de beveiligingsbranche of bent docent in het 

beveiligingsonderwijs; 

• beheerst schriftelijk het Nederlands goed; 

• kunt goed beoordelen; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Functie-eisen (’Onderzoek en rapportage’ c.q. ‘Persoonsbeveiligingsopdracht’) 

U… 

• beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• bent minimaal in het bezit van het diploma Particulier onderzoeker c.q. het 

certificaat Persoonsbeveiliging of een gelijkwaardige opleiding op het te 

beoordelen vakgebied; 

• hebt recente en aantoonbaar ruime werkervaring in een leidinggevende functie op 

tactisch niveau in de branche gerelateerd aan particulier onderzoek c.q. 

persoonsbeveiliging; 

• beheerst schriftelijk het Nederlands uitstekend; 

• kunt goed beoordelen; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent computervaardig; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding per gecorrigeerd werkstuk.  

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Examenleider  
 
Functie omschrijving 

Het volledige examineringproces vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de 

Examencommissie (EC) van de SVPB. Namens de EC bent u verantwoordelijk voor de 

afname van het CBT-examen. Deze examens worden afgenomen in het examencentrum 

van de SVPB en in geregistreerde CBT-lokalen bij CREBO-ingeschreven 

onderwijsinstellingen. De examenleider is verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten die 

de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO+ werk- en denkniveau; 

• beheerst mondeling het Nederlands goed; 

• straalt rust en zekerheid uit; 

• kunt regie voeren; 

• kunt leiding geven aan groepen; 

• kunt actief toezicht uitvoeren; 

• kunt instructies geven; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• bent computervaardig; 

• hebt gedegen kennis van de procedures rondom de afname-software; 

• bent goed in de administratieve afhandeling. 

 

Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een 

examenleider ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Rollenspeler  
 
Functie omschrijving 

Een rollenspeler is belast met het, onder regie van een examinator, spelen van rollen 

tijdens en ten behoeve van de afname van het examenonderdeel ‘Praktisch handelen 

basis’ van het praktijkexamen ‘Beveiliger’. Deze examens worden afgenomen in het 

examencentrum van de SVPB en in geregistreerde praktijkexamencentra (PEC’s) bij 

onderwijsinstellingen verspreid door het hele land. Het is mogelijk dat een rollenspeler 

ook wordt ingezet op het praktijkexamen ‘Ordebewaring publieke dienstverlening’ 

(‘Interventies PD’ en ‘Ordegesprekken PD’). De rollenspeler zorgt samen met de 

examinatoren voor aanvang van het examen dat het PEC klaar is voor examinering. Het 

scenario en het script van de proeven, alsmede de rolverdeling en invulling van de rollen, 

moeten bij elk examen samen met de examinatoren doorgenomen worden. In alle 

gevallen is er een kandidaat aanwezig die op een bepaalde manier moet optreden. De 

rollenspeler acteert in opdracht van de examinator en is dan ook aan hem 

verantwoording schuldig. De rollenspeler is verplicht deel te nemen aan bijeenkomsten 

die de EC organiseert ten behoeve van deskundigheidsbevordering. 

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over MBO werk- en denkniveau; 

• bent in het bezit van de Verklaring Rollenspeler praktijkexamens Beveiliger; 

• beheerst mondeling het Nederlands en het Engels goed; 

• beschikt over de competenties ‘invoelend vermogen in de rol’, ’mimiek’, 

‘stemgebruik’ en ‘houding’ om de rol goed te kunnen spelen; 

• bent in staat instructies en regieaanwijzingen nauwgezet op te volgen; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• bent integer; 

• bent punctueel en accuraat; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

 

Vergoeding 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een rollenspeler 

ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner. 
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Intern auditor 
 
Functie omschrijving 

De Intern auditor houdt in opdracht van de Examencommissie (EC) toezicht op de 

uitvoering van de afname van examens. De functie van auditor is niet verenigbaar met 

die van examinator. De auditor voert een effectieve controle uit op de wijze waarop 

examens worden afgenomen, teneinde een objectieve, kwalitatief goede en doelmatige 

wijze van examineren van beveiligingsopleidingen te bevorderen. Hij baseert zich daarbij 

op de functiebeschrijvingen en de werkinstructies. De auditor rapporteert zijn 

bevindingen aan de EC. De auditor levert een bijdrage aan de verdere optimalisering van 

de examinering door gevraagd en ongevraagd de EC te adviseren over de inhoud en 

procesmatige afname van de examinering. De auditor levert een bijdrage aan 

deskundigheidsbevordering en het inwerken van examenfunctionarissen en adviseert de 

EC bij de (her)benoeming van examenfunctionarissen.  

 

Functie-eisen 

U… 

• beschikt over HBO werk- en denkniveau; 

• beschikt over inhoudelijke deskundigheid op het gebied van beveiliging; 

• beschikt over een ruime ervaring als examinator; 

• beschikt over gedegen kennis van de examen-structuur voor de beveiligingssector 

en de examenprogramma’s, alsmede van examinering in het algemeen en van de 

voorschriften van de EC en de administratieve procedures in het bijzonder; 

• beheerst mondeling en schriftelijk het Nederlands uitstekend; 

• bent kwaliteitsbewust; 

• kunt goed beoordelen; 

• beschikt over goede adviesvaardigheden; 

• bent besluitvaardig; 

• bent integer; 

• bent representatief; 

• kunt goed samenwerken; 

• bent punctueel en accuraat. 

 
Rechtspositie en vergoeding 

• Er wordt jaarlijks/tweejaarlijks een overeenkomst voor opdracht afgesloten 

(passend bij de situatie voor personen met een bedrijf of zonder een bedrijf); 

• Er geldt een vergoeding op uurbasis (in de meeste gevallen wordt een auditor 

ingezet voor minimaal één dagdeel van 4 uur); 

• Reiskosten worden vergoed op basis van de afstand tussen woonadres en 

examenlocatie volgens een routeplanner.  

 
 

 
 

 

 
 

 


