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Verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken.  

 

Beveiliging van 
gebouwen 2 

Waarnemen 
en noteren 2 

Handelen in 
kritieke situaties 

2 

Praktijk-
opdrachten 

BVL 2 
 Exameneisen Kerntaken Kerntaken Kerntaken Kerntaken Exameneis voluit 

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   
1.01.01a x                       beschrijft de beroepshouding  

1.01.01b             x x         handelt volgens de beroepshouding 

1.01.01c                 x       handelt professioneel en klantgericht 

1.01.01d                   x x   handelt volgens Security Awareness 

1.02.01a x                       beschrijft veilige communicatie 
1.02.01b             x           controleert technische hulpmiddelen; etherdiscipline 
1.03a x                       beschrijft het NAVO spelalfabet 

1.03b             x           past NAVO spelalfabet toe 

1.04.01a x                       beschrijft contacten binnen en buiten 

1.04.01b             x           onderhoudt contacten binnen en buiten 

1.05.01/02a x                       beschrijft gegevens verzamelen 

1.05.01/02b 
      x x               

verzamelt informatie, maakt notities, vat informatie 

samen 

1.05.01/02c             x           stelt vragen, maakt rapportages, 7 W's 

1.06.01/02a     x                   beschrijft oproepen in ontvangst  

1.06.01/02b                 x       neemt oproepen in ontvangst, stelt boodschap vast  

1.06.03a   x                     beschrijft meldingen bedreigende aard + begrip 

1.06.03b               x         neemt meldingen bedreigende aard in ontvangst  

1.07.01a x                       beschrijft diverse gesprekken 

1.07.01b   x                     beschrijft corrigerende en conflictgesprekken 

1.07.01c             x           voert informerende en adviserende gesprekken 
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Vervolg: verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken. 

1.07.01d               x         voert corrigerende en conflictgesprekken 

1.08.01a x                       beschrijft prof. Basishouding in ARBO-catalogus 

1.08.01b               x         past de basishouding toe 

1.08.02 x                       beschrijft draaiboek ongewenst gedrag ARBO-catalogus 

1.08.03 x                       beschrijft begrippen uit ARBO-catalogus 

1.08.04a x                       beschrijft vormen van agressie 

1.08.04b               x         treedt op (ARBO-catalogus PB) bij agressief gedrag 

1.08.05 x                       beschrijft de gevolgen van agressie, trauma's  

1.08.09a   x                     beschrijft gesprekstechnieken ARBO-catalogus 

1.08.09b               x         past gesprekstechniek ARBO-catalogus toe 

1.09.01                    x     m.b.t. preventief toezicht houden op de veiligheid 

1.09.02                     x   m.b.t. repressief optreden 

1.09.03                       x m.b.t. uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden 

2.01.01a x                       beschrijft risico's te voorkomen 
2.01.01b   x                     beschrijft maatregelen gevolgen risico’s te beperken 

2.01.01c               x         beperkt risico's 

2.01.02 x                       beschrijft veiligheid bij snelle doorgang personen 
2.01.03a x                       beschrijft risico’s van bedrijfsactiviteiten  

2.01.03b             x           controleert preventief, informeert personen 

2.01.04a x                       beschrijft de soorten instructies 
2.01.04b             x           handelt volgens instructies PEC bv 
2.01.05 x                       beschrijft soorten objecten 
2.01.06 x                       beschrijft begrippen bewaken, beveiligen en veiligheid 

2.01.08   x                     beschrijft belangen onderneming; schadecategorieën 

2.02.01/02/03a x                       beschrijft overtredingen van de bedrijfsregels  
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2.02.01/02/03b             x           controleert preventie, informeert pers 

2.02.01/02/03c               x         neemt voorwerpen in bewaring  

2.02.04a   x                     beschrijft repressief optreden bedrijfsregels/instructies 

2.02.04b               x         treedt repressief op tegen overtredingen bedrijfsregels 

2.03.01/02a x                       beschrijft preventieve optreden  brandvoorschriften 

2.03.01/02b             x           treedt preventief op t.a.v. brandvoorschriften 

2.03.01/02c               x         treedt repressief op bij brand  

2.03.03a x                       beschrijft begrip brand en soorten brandmeldinstallaties 

2.03.03b             x           controleert kleine blusmiddelen 

2.03.03c               x         bedient de brandmeldinstallatie van PEC bv 

2.03.04 x                       beschrijft soorten explosies 

2.03.05a 

 
x                     beschrijft instructies bij brandmeldingen 

2.03.05b               x         past bij brandmeldingen de instructies toe  

2.03.06a 

 
x                     beschrijft begrippen en acties bij brand 

2.03.06b               x         past deurprocedure toe, kiest blusmiddel  

2.04.01/02a x                       preventief en repressief handelen strafbare feiten 

2.04.01/02b             x           neemt maatregelen ter voorkomen strafbare feiten 

2.04.01/02c               x         treedt repressief op bij geconstateerde strafbare feiten  

2.04.03   x                     beschrijft afhandeling Wet Mulder 

2.05.01a   x                     beschrijft optreden bij incidenten 

2.05.01b               x         treedt repressief op bij incidenten 

2.05.01c                 x       begeleidt en ondersteunt hulpdiensten bij incidenten 

2.06.01/02a x   x                   beschrijft voorkoming (bedrijfs-)ongevallen, informatie 

2.06.01/02b   x                     beschrijft het optreden bij (bedrijfs-)ongevallen 

2.06.01/02c     x                   beschrijft het verstrekken van informatie 
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2.06.01/02d             x           treedt preventief op bij (bedrijfs-)ongevallen 

2.06.01/02e               x         treedt repressief op bij (bedrijfs-)ongevallen  

2.07.01/02a   x                     beschrijft signalement en prim./secundaire kenmerken 

2.07.01/02b         x               noteert signalement en prim. en secundaire kenmerken 

2.07.01/02c               x         vraagt naar een signalement en onderscheidt daarbij  

2.08.01 x                       beschrijft veiligheidsorganisaties in Nederland  

2.08.02 x                       beschrijft sociale partners en belangenverenigingen  

2.08.03 x                       beschrijft de taken van beveiliger  

2.08.04/05 x                       beschrijft de veiligheidssectoren defensie  

2.09.01/03a x                       beschrijft soorten ronden 

2.09.01/03b             x           voert de verschillende rondes uit 

2.09.02a x                       beschrijft diverse begrippen visitatie, fouilleren 

2.09.02b             x           visiteert, neemt goederen/gevonden voorwerpen in  

2.09.04.01 x                       beschrijft vormen van beveiliging 

2.09.04.02 x                       hulpmiddelen bij materiële beveiliging 

2.10.01a x                       beschrijft toegangscontrole 

2.10.01b             x           voert toegangscontrole uit 

2.10.02/04a x                       begrippen vooraanmelding, legitimatie, ID  

2.10.02/04b             x           controleert vooraanmeldingen, identiteitsbewijzen  

2.10.03a     x                   beschrijft directe en indirecte dienstverlening  

2.10.03b             x   x       verwijst en informeert personen 

2.10.05a x   x                   beschrijft afgifte, beheer en ontvangst goederen/post 

2.10.05b             x   x       zorgt voor afgifte, beheer en ontvangst goederen  

5.01.01 x                       beschrijft de risico’s bij het gebruik van de computer  

5.02.01 

 
        x             verwerkt gegevens m.b.v. tekstverwerkingsprogr. Word 
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Wettelijke 
kaders BVL 2 

Waarnemen 
en noteren 2 

Handelen in 
kritieke 

siuaties 2 

Praktijk-
opdrachten 

BVL 2 
 Exameneisen Kerntaken Kerntaken Kerntaken Kerntaken Exameneis voluit 

 
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3   

3.01.01 x                       beschrijft soorten recht 
3.02.01 x                       beschrijft doel, begripsbepalingen WPBR 
3.02.02 x                       beschrijft benoembaarheidvereisten 
3.02.03 x                       beschrijft overheidsinstanties 
3.02.04 x                       beschrijft begrippen WPBR 
3.03.01 

 
x                     beschrijft bevoegdheden ingevolge het WvSv 

3.03.02   x                     beschrijft verschillende opsporingsambtenaren 
3.03.03a   x                     beschrijft begrip verdacht en vaststellen ID  
3.03.03b               x         stelt de identiteit van een verdachte vast  

3.03.04.01   x                     beschrijft het begrip staande houden 

3.03.04.02   x                     beschrijft toepassing aanhouding 
3.03.04.03   x                     beschrijft toepassing identificatiefouillering 
3.03.05.01   x                     beschrijft begrip en toepassing onderz. lichaam/kleding 

3.03.05.02   x                     beschrijft begrip,de toepassing van inbeslagneming  

3.03.05.03   x                     beschrijft begrip,toepassing van voorgeleiding  

3.04.01.01   x                     beschrijft mishandeling en zware mishandeling  

3.04.01.02   x                     beschrijft vernieling, straatschenderij, openlijke geweld 

3.04.02   x                     beschrijft huis-, lokaalvredebreuk en verboden toegang  

3.04.03.01   x                     beschrijft brandstichting en brand door schuld  

3.04.03.02   x                     beschrijft bedreiging 

3.04.03.03    x                     beschrijft terrorisme 
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Vervolg: verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken.  

3.04.04.01   x                     beschrijft diefstal, verduistering (+ in dienstbetrekking) 

3.04.04.02   x                     beschrijft afpersing en afdreiging  

3.04.05   x                     beschrijft hinderlijk volgen, weigeren hulpbetoon  

3.04.06   x                     beschrijft misdrijven en overtredingen, opzet en schuld 

3.04.07.01   x                     beschrijft begrip poging 

3.04.07.02   x                     beschrijft plegen, doen plegen, medeplegen 

3.04.08.01   x                     beschrijft begrip strafrechtelijk minderjarig 

3.04.08.02   x                     beschrijft de strafuitsluitingsgronden  

3.04.09   x                     beschrijft legaliteits, territorialiteit, slotbepaling  

3.05.01   x                     beschrijft acties op veel voorkomende criminaliteit 

3.05.02a   x                     beschrijft het aanhouden van een verdachte heterdaad 

3.05.02b               x         houdt een verdachte aan in geval van een strafbaar  

3.05.03a   x                     beschrijft in beslag nemen volgens wettelijke regels 

3.05.03b               x         neemt voorwerpen in beslag 

3.05.04a   x                     beschrijft aanhouding, in beslag genomen voorwerpen 

3.05.04b               x         draagt verdachte en voorwerpen over  

3.06.01   x                     beschrijft fouilleren in de verschillende wetten  

3.06.02   x                     beschrijft soorten fouillering 

3.07.01 x                       beschrijft het doel, de begripsbepalingen Arbo-wet  

3.07.02 x                       beschrijft verplichtingen werknemer 
3.07.03 x                       beschrijft werkgever, werknemer, 

3.07.04 x                       beschrijft psychosociale arbeidsbelasting,  

3.08.01 x                       beschrijft doel en de opbouw WBP 

3.09.01a x                       beschrijft doel en de opbouw WWM 

3.09.01b               x         herkent in WWM beschreven verboden wapens 
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Vervolg: verdeling exameneisen over de examenonderdelen en kerntaken.  

3.09.02 x                       beschrijft categorieën en bijbehorende wapens WWM 

3.09.03 x                       beschrijft vervoer, dragen en voorhanden hebben WWM 
3.10.01/02/03 x                       beschrijft de Opiumwet 
3.11.01 x                       beschrijft doel en opbouw Wet gevaarlijke stoffen 
3.11.02a x                       beschrijft de controle van vervoersdocumenten WVG 

3.11.02b             x           controleert vervoersdocumenten WVG 

3.11.03/04/05 x                       beschrijft gevarenklassen, symbolen, etiketten  
3.12.01 x                       beschrijft afgesproken verkeersregels  
3.12.02   x                     beschrijft de Wegenverkeerswet 

4.01.01/02             x   x       voert korte, eenvoudige gesprekken in het Engels  

4.03.01                 x       korte, eenvoudige telefoongesprekken in het Engels 

5.02.01           x             verwerkt gegevens m.b.v. tekstverwerkingsprogr. Word 

5.04.01             x           controleert en gebruikt de portofoon en de CCTV 

 


