
Post-hbo registeropleiding DHM Security Management 
 

Exameninformatie en tips: 

- Bestudeer voor het examen de Syllabus (van hoofdstuk 5 alleen 5.10 Personele beveiliging) en  

  Bijlage 10, en lees de bijlage B.2 ( BEVOB) en van de DHM-Tools het RIDOB goed door. 

- Wat moet ik me voorstellen van dat multiple choice examen? Wanneer u de lessen aandachtig 

  gevolgd hebt en de hierboven vermelde hoofdstukken van de Syllabus goed bestudeerd hebt,  

  dan moet het lukken om een voldoende voor het examen te behalen. 

- Kan ik een proefexamen krijgen?  Nee, er wordt geen proefexamen verstrekt. Wel worden 

  tijdens de laatste les sessie een aantal examentips gegeven. 

- U wordt uitgenodigd voor deelname aan het examen nadat uw werkstuk is goedgekeurd en het  

  cursusgeld is voldaan. 

- U ontvangt een schriftelijke uitnodiging voor deelname aan het examen waarin tijd en plaats van  

  het examen zijn vermeld. De informatie vindt u ook op de pagina van meest recente cursus. 

- Het examen duurt drie uur. Zorg er voor dat u op tijd  bent, dan stoort u  uw mede cursisten niet.  

  Bent u te laat, door files of wat dan ook, geen paniek, u mag er nog in zolang nog geen deelnemer  

  vertrokken is. 

- Neem een legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of dergelijke) mee. 

- Neem voldoende pennen/potloden, vlakgom. Rekenmachientjes zijn aanwezig (dus I-Pods,  

  GSM's en andere dan de verstrekte rekenmachientjes mogen niet op tafel aanwezig zijn of 

  gebruikt worden). 

- U mag tijdens het examen naast schrijfgerei uitsluitend de opgaven en het door ons  verstrekte  

  papier, rekenmachine en legitimatiebewijs op uw tafel hebben. 

- U krijgt 50 meerkeuzen vragen voorgelegd. Per goed beantwoorde vraag scoort u 0,2 punten.  

- U moet dus minimaal 28 vragen goed beantwoorden. Want dan scoort  u 5,6 punten hetgeen  op  

  een 6 naar boven wordt afgerond. 

- Let op sla geen vraag over want dat kan weer 0,2 punten schelen. 

- Lees een vraag goed voor u een antwoord gaat omcirkelen. 

- Bedek de antwoorden voor u tot omcirkelen overgaat.  Weet u na lezing van de vraag  het  

  antwoord, kijk dan of het er bij staat en omcirkel dat antwoord. 

- Staat uw antwoord er volgens u niet bij, lees dan elk antwoord en  kies het antwoord dat 

  volgens u het juiste is. 

- Weet u het juiste antwoord (nog) niet, ga dan door met de volgende vraag. Bewaar de  

  onbeantwoorde vraag tot nadat u de overige vragen hebt beantwoord 

- Hebt u volgens u alle vragen beantwoord check dan voor alle zekerheid of u echt alle vragen  

  hebt  beantwoord. 



- Wij adviseren om geen verbeteringen meer aan te brengen. U zal de eerste niet  zijn die  

  daardoor net niet slaagt. 

- Na afloop van het examen moet u alle papieren (opgaven, kladjes,  aantekeningen) en het  

  rekenmachientje inleveren. 

- Overschrijven van de nummers/letters van de door u omcirkelde antwoorden  heeft geen zin.   

  De juiste antwoorden worden niet gegeven en nergens gepubliceerd. Kopiëren (op welke wijze  

  ook) van vragen is niet toegestaan. 

- Tot slot een (hopelijk overbodige) waarschuwing: een examinandus die wordt betrapt op  

  fraude  wordt van het examen verwijderd, het gemaakte werk is ongeldig en hij/zij is 12  

  maanden uitgesloten van deelname aan een examen. 

- Zakt u onverhoopt voor het examen dan kunt u zich aanmelden voor een herexamen. Daaraan  

  zijn kosten verbonden. Indien men ook voor het herexamen zakt, kan men slechts opnieuw aan  

  een examen deelnemen nadat men de cursus in zijn geheel opnieuw heeft gevolgd (eventueel  

  gemaakt werkstuk hoeft dan niet opnieuw gemaakt te worden). 
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