
 

 

Basistraining Surveillant 
 
 

 
 
Algemene informatie 
Start  : elk kwartaal* 
Investering : € 595,- (incl. certificering) 
Groepsgrootte : 8-15 
Duur training : 2 dagdelen (1 dag) 
Plaats  : PETC+, Past. Debijestraat 64, 5963 AG  HEGELSOM 
Certificering : de Basistraining Surveillant is altijd inclusief onafhankelijke certificering en  

  inschrijving in het Register Examenfunctionarissen van de NVE 
 
Doel 
De surveillant is verantwoordelijk voor de afname van een examen volgens de geldende en 
voorgeschreven procedures. Omdat de surveillant veelal digitale examens afneemt en deze een hoge 
mate van beveiliging vragen en voorzien zijn van een sluitende procedurele regelgeving, is de kennis 
en kunde van de surveillant onontbeerlijk. De surveillant leert in de Basistraining de examens op een 
juiste wijze op te starten, correct af te nemen en af te sluiten. 
 
Doelgroep 
Iedereen die als (toekomstige) surveillant van (digitale) examens gaat optreden. 
 
Vereiste voorkennis 
Er is geen specifieke voorkennis vereist. 
 
Inhoud van de training 
Een surveillant heeft als taak de optimale en rustige omstandigheden te kunnen creëren voor en 
tijdens het (digitale) examen. Hierom is een juiste kennis en ervaring met de geldende procedures 
vereist. De diverse examenleveranciers hebben ieder hun eigen procedure, platform, 
beschermingssysteem en daarmee ook het eigen procedurepakket voor het bewaken van de 
examenprocedures. Als surveillant moet je deze kennen en correct kunnen toepassen. Daarnaast zijn 
de surveillant en de examenkandidaat voor elkaar onbekende personen. De legitimatie van de 
kandidaat is een belangrijk onderdeel van de examenprocedure. 
Een surveillant kan de vereiste rustige examenomgeving creëren door de leiding te nemen in het 
volledige examenproces en daarin stap voor stap de procedure af te wikkelen zonder storingen op te 
roepen of verstoringen te veroorzaken. De rapportage over het verloop van het examen lijkt in veel 
gevallen vrijwel overbodig. Bij klachten van kandidaten is die rapportage echter belangrijk en moet die 
rapportage een helder beeld oproepen van het exacte verloop van het examenproces. 
 
Om de opgedane kennis en kunde actueel te houden is jaarlijks een onderhoudstraining noodzakelijk. 
 
Inschrijven 
Deze training kan ook als ‘in company training’ verzorgd worden. 
Heeft u interesse in deelname aan de Basistraining Surveillant? Neem dan contact op met PETC+   

om de mogelijkheden te bespreken: info@petc.nl of 06 - 5107 9200 

 
* doorgang bij voldoende deelnemers 
 

 

De Basistraining Surveillant is bedoeld om tijdens (digitale) examens de optimale, 
rustige omstandigheden voor de kandidaat te kunnen creëren, zodat deze optimaal 
kan presteren. 
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