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        EXAMINATOR 
Proeve van Bekwaamheid 5.08 
Benodigdheden voor uitvoering van deze proeve: 
instructie voor kandidaat 
portofoon 
pen en papier 
tijdelijke instructie 
script medewerker afdeling marketing 
script politieagent 
beoordelingsrapport Beveiliger 
kladversie beoordelingsrapport Beveiliger 
prullenbak met vlamdover 
papier en aansteker 
jerrycan/vat met etiket gevaarlijke stof 
badge medewerker afdeling marketing PEC BV 
 
De kandidaat staat naast de receptie en leest de instructie. 
Situatieschets: 
De kandidaat loopt een totale ronde door PEC BV. Bij de technische ruimte ziet hij dat 
Kees/Karin Jansen van de afdeling marketing probeert om papier te verbranden boven een 
prullenbak in de buurt van licht ontvlambare stoffen. 
 
Gewenste acties kandidaat: 

• spreekt de persoon aan 
• neemt de alerte houding aan 
• lichaamshouding is in overeenstemming met de aard van de agressie 
• stemgebruik is in overeenstemming met de aard van de agressie 
• handhaaft veilige afstand 
• beëindigt de agressie 
• houdt de persoon aan 
• neemt aansteker in beslag of neemt aansteker aan (of een equivalent van 

aannemen) 
• noemt strafbare feit (poging tot brandstichting) tegen de verdachte 
• laat politie waarschuwen 
• meldt aan de politie dat de verdachte is aangehouden (poging tot brandstichting) 
• meldt aan de politie dat de aansteker in beslag genomen/aangenomen is 
• draagt persoon over aan de politie  
• draag de aansteker over aan de politie 
• informeert CP 
• vraagt naar gegevens politie: 

o naam politieagent 
o naam bureau 

• communicatieve en dienstverlenende vaardigheden: 
o is vriendelijk  
o is beleefd 
o kijkt betrokkene aan 

 
De rollenspeler verzet zich niet fysiek tegen de aanhouding maar toont wel een lichte vorm 
van verbale agressie. Hij werkt uiteindelijk mee aan zijn aanhouding. 
Instrueer de kandidaat en de rollenspeler voorafgaand aan het examen over de gevolgen 
van escalerend gedrag. 
 
Doelstelling van de proeve: 
Met deze proeve wordt getoetst of de kandidaat op de juiste manier informatie kan vragen 
en doorgeven, de juiste instanties kan waarschuwen, op de juiste manier kan omgaan met 
zijn wettelijke bevoegdheden en om kan gaan met verbale agressie. 
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KANDIDAAT 
 
 
 
Instructie voor kandidaat  5.08 
 
U werkt als beveiliger bij PEC BV.  
U loopt een totale ronde en u komt langs de technische ruimte.  
 
Open vuur is ten strengste verboden binnen PEC BV. 
 
 
Tijdelijke instructie 5.08 
 
De directie heeft bepaald dat open vuur binnen PEC BV ten strengste verboden is.  
Bij constateren van strafbare feiten dient de beveiliging direct gebruik te maken van haar 
wettelijke bevoegdheden.  
Interne oplossingen worden niet meer toegepast. 
 
Het is verboden om gebruik te maken van geweld, zowel verbaal als non-verbaal.  
 
Hebt u deze instructies begrepen? 
 
De totale proeve moet binnen ca. 4 minuten zijn afgerond.  
De proeve kan maximaal 33 punten opleveren.  
 
Veel succes. 
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ROLLENSPELER 
 
 
 
Script medewerker afdeling marketing 5.08 
 
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
<REAGEERT BOOS, VERHEFT ZIJN STEM> 
Ik ga de hele boel hier in de fik steken! Ontslagen ben ik toch al!  
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
<WORDT NOG BOZER, VERHEFT ZIJN STEM EN PROBEERT VLAK VOOR DE 
KANDIDAAT TE GAAN STAAN ZONDER HEM AAN TE RAKEN> 
Waar maak jij je eigenlijk druk om idioot? Wat kan het jou nou schelen dat de hele handel 
hier in de brand gaat. Wou jij me tegenhouden dan? 
 
<KALMEERT UITEINDELIJK EN VERZET ZICH NIET TEGEN ZIJN AANHOUDING> 
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EXAMINATOR 
 
 
 
Script politieagent  5.08 
 
Wat is er aan de hand? 
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
Mijn naam is Van Ommeren. 
 
<INDIEN GEVRAAGD> 
Ik ben van bureau Hoofdveste in <VESTIGINGSPLAATS PEC>. 
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     EXAMINATOR 
 KLADVERSIE BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                PvB 5.08 

Te vertonen gedrag Norm 
score 

Toegekende score 
 

Geboortedata 
 

       

spreekt de persoon aan 1       
neemt de alerte houding aan 1       
lichaamshouding is in overeenstemming 
met de aard van de agressie 

1       

stemgebruik is in overeenstemming met de 
aard van de agressie 

1       

handhaaft veilige afstand 1       
beëindigt de agressie 1       
houdt de persoon aan 5       
neemt aansteker in beslag of neemt 
aansteker aan (of een equivalent van 
aannemen) 

3       

noemt strafbare feit (poging tot 
brandstichting) tegen de verdachte 

3       

laat politie waarschuwen 1       
meldt aan de politie dat de verdachte is 
aangehouden (poging tot brandstichting) 

2       

meldt aan de politie dat de aansteker in 
beslag genomen/aangenomen is 

1       

draagt persoon over aan de politie  2       
draag de aansteker over aan de politie 2       
informeert CP 1       
vraagt naar gegevens politie:  

• naam politieagent 2       
• naam bureau 2       

communicatieve en dienstverlenende 
vaardigheden: 

 

• is vriendelijk  1       
• is beleefd 1       
• kijkt betrokkene aan 1       

reageert zelf verbaal agressief -4       
Algemeen 
onjuist gebruik portofoon(procedure) en/of 
toepassing van de etherdiscipline: 

 

• neemt portofoon niet mee -1       
• voert portofoontest niet uit -1       
• meldt ronde niet aan -1       
• gebruikt niet ‘over’ tussen berichten -1       
• geeft vertrouwelijke informatie -1       

overschrijden van tijd door inefficiënt 
gedrag 

-4       

taalgebruik (onbegrijpelijk, krom) -4       
Totale score 
 

33       

Dit formulier is ontwikkeld uitsluitend ter ondersteuning van examinatoren tijdens het 
examen. De hierop verzamelde cijfers dienen per kandidaat overgenomen te worden op het 
Beoordelingsrapport Beveiliger. De kladversie dient na afloop van het examen vernietigd te 
worden. 
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 EXAMINATOR 
 KLADVERSIE BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                PvB 5.08 

Te vertonen gedrag Norm 
score 

Toegekende score 
 

Geboortedata 
 

       

spreekt de persoon aan 1       
neemt de alerte houding aan 1       
lichaamshouding is in overeenstemming 
met de aard van de agressie 

1       

stemgebruik is in overeenstemming met de 
aard van de agressie 

1       

handhaaft veilige afstand 1       
beëindigt de agressie 1       
houdt de persoon aan 5       
neemt aansteker in beslag of neemt 
aansteker aan (of een equivalent van 
aannemen) 

3       

noemt strafbare feit (poging tot 
brandstichting) tegen de verdachte 

3       

laat politie waarschuwen 1       
meldt aan de politie dat de verdachte is 
aangehouden (poging tot brandstichting) 

2       

meldt aan de politie dat de aansteker in 
beslag genomen/aangenomen is 

1       

draagt persoon over aan de politie  2       
draag de aansteker over aan de politie 2       
informeert CP 1       
vraagt naar gegevens politie:  

• naam politieagent 2       
• naam bureau 2       

communicatieve en dienstverlenende 
vaardigheden: 

 

• is vriendelijk  1       
• is beleefd 1       
• kijkt betrokkene aan 1       

reageert zelf verbaal agressief -4       
Algemeen 
onjuist gebruik portofoon(procedure) en/of 
toepassing van de etherdiscipline: 

 

• neemt portofoon niet mee -1       
• voert portofoontest niet uit -1       
• meldt ronde niet aan -1       
• gebruikt niet ‘over’ tussen berichten -1       
• geeft vertrouwelijke informatie -1       

overschrijden van tijd door inefficiënt 
gedrag 

-4       

taalgebruik (onbegrijpelijk, krom) -4       
Totale score 
 

33       

Dit formulier is ontwikkeld uitsluitend ter ondersteuning van examinatoren tijdens het 
examen. De hierop verzamelde cijfers dienen per kandidaat overgenomen te worden op het 
Beoordelingsrapport Beveiliger. De kladversie dient na afloop van het examen vernietigd te 
worden. 
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EXAMINATOR 
 BEOORDELINGSRAPPORT BEVEILIGER                                                  PvB 5.08 

 Naam kandidaat:  
 

Geboortedatum: 

 Datum: 
 

Te vertonen gedrag Normscore 
 

Toegekende 
score 

spreekt de persoon aan 1  
neemt de alerte houding aan 1  
lichaamshouding is in overeenstemming met de aard van de 
agressie 

1  

stemgebruik is in overeenstemming met de aard van de 
agressie 

1  

handhaaft veilige afstand 1  
beëindigt de agressie 1  
houdt de persoon aan 5  
neemt aansteker in beslag of neemt aansteker aan (of een 
equivalent van aannemen) 

3  

noemt strafbare feit (poging tot brandstichting) tegen de 
verdachte 

3  

laat politie waarschuwen 1  
meldt aan de politie dat de verdachte is aangehouden (poging 
tot brandstichting) 

2  

meldt aan de politie dat de aansteker in beslag 
genomen/aangenomen is 

1  

draagt persoon over aan de politie  2  
draag de aansteker over aan de politie 2  
informeert CP 1  
vraagt naar gegevens politie:  

• naam politieagent 2  
• naam bureau 2  

communicatieve en dienstverlenende vaardigheden:  
• is vriendelijk  1  
• is beleefd 1  
• kijkt betrokkene aan 1  

reageert zelf verbaal agressief -4  
Algemeen 
onjuist gebruik portofoon(procedure) en/of toepassing van de 
etherdiscipline: 

 

• neemt portofoon niet mee -1  
• voert portofoontest niet uit -1  
• meldt ronde niet aan -1  
• gebruikt niet ‘over’ tussen berichten -1  
• geeft vertrouwelijke informatie -1  

overschrijden van tijd door inefficiënt gedrag -4  
taalgebruik (onbegrijpelijk, krom) -4  
Totale score 33  
Indien dit het definitieve beoordelingsrapport is, zetten beide examinatoren hun handtekening. 

Handtekening 1e examinator  Handtekening 2e examinator 
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