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Exameneisen Basisopleiding Centralist Alarmcentrale  
 
 
Verduidelijking exameneisen 
Voor alle exameneisen geldt dat waar gesproken wordt van kennis van de begrippen ook 
voorbeelden van deze begrippen kunnen worden gevraagd in een examen. 
 
Wijzigingen 2017 
1.06.01 gewijzigd: Beschrijft de communicatieve, organisatorische, bouwkundige en 

elektronische (COBE) maatregelen t.a.v. veiligheid en beveiliging 
en de toegangsprocedure van de alarmcentrale. 

 Beschrijft de communicatieve maatregelen t.a.v. brand in de 
alarmcentrale. 

 Beschrijft de beveiliging op de nooduitgang van een alarmcentrale 
en geeft de gevolgen aan bij opening. 
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De essentiële beroepshouding 
Beschrijft de basisberoepshouding van de centralist en handelt hiernaar op basis van 
professionaliteit, integriteit, klantgerichtheid, hospitality, overwicht en Security Awareness. 
 
 
1.01 De wet- en regelgeving  
1.01.01 
Noemt de bevoegdheden, rechten, plichten, verantwoordelijkheden en werkzaamheden van een 
alarmcentralist volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(WPBR). 
 
1.01.02 
Noemt op hoofdlijnen de inhoud en verschillende items van een geheimhoudings-verklaring. 
 
1.01.03 
Benoemt het artikel geheimhoudingsplicht volgens de Wet particuliere beveiligingsorganisaties 
en recherchebureaus (WPBR art. 13). 
 
1.01.04.01 
Beschrijft op hoofdlijnen wat het CCV certificatieschema Particuliere Alarmcentrales (CCV-PAC) 
inhoudt m.b.t. doel; vergunning; certificatieschema; uitvoering audit ten behoeve van 
Particuliere alarmcentrale (PAC) en dienstverlening PAC. 
 
1.01.04.02   
Beschrijft op hoofdlijnen de meldkamerinstructies van een Bedrijfsalarmcentrale (BAC). 
 
1.01.05   
Benoemt de inhoud van de politieregelingen met betrekking tot de werkzaamheden van een 
centralist. 
 
1.01.06   
Benoemt de begrippen ten aanzien van vertrouwelijke gegevens: klantinformatie, 
alarmsystemen, bloktijden, gebouwcodes en afmeldcodes. 
 
1.01.07   
Noemt de soorten gegevens en bewaartermijnen volgens de Wet bescherming 
persoonsgegevens (WBP art. 38) die geregistreerd moeten worden. 
 
1.01.08.01  
Beschrijft de manier hoe te zorgen dat met persoonsgebonden informatie van de klant en van 
de eigen medewerkers goed (veilig) wordt omgegaan. 
Meldt datalekken binnen de eigen organisatie.  
Gaat correct om met de verplichtingen als bewerker van informatie.  
 
1.01.08.02 
Beschrijft de begrippen inzake ‘Wet meldplicht datalekken’:  
- datalekken  
- bewerker van informatie  
- betrokkene  
- persoonsgegevens  
- meldplicht van datalekken  
- bewerkersovereenkomst  
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1.01.08.03 
Beschrijft de situaties waarbij aan een betrokkene het verlies van informatie moet worden 
gemeld.  
 
 
1.02 Alarmoverdracht 
1.02.01   
Benoemt toepassing en werking van alarmsystemen. 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen: detectoren, compartimentering, nooddeuren, 
overvalknop en luchttoevoer. 
 
1.02.02  
Herkent het ontstaan van de verschillende soorten alarmen in de alarmcentrale.  
 
1.02.03  
Benoemt de transmissietechnieken die worden toegepast. 
 
1.02.04    
Analyseert de alarmmeldingen nieuw, herhaald en nodeloos. 
 
1.02.05   
Constateert storingen in de uitval van lijnverbindingen DP3 en DP4.  
Vergelijkingstabel: AL1/SP2; AL1/DP1; AL1/DP2; AL2/DP3; AL3/DP4 
 
1.02.06.01 
Beschrijft de specifieke begrippen volgens het CCV certificatieschema Particuliere Alarmcentrales 
(begrippenlijst als bijlage 1 toegevoegd). 
 
1.02.06.02    
Schakelt installateurs/monteurs in bij technische storingen.  
Assisteert de installateurs/monteurs bij het testen van de alarminstallaties. 
 
1.03 Alarmbehandeling 
1.03.01   
Herkent de soorten alarmen en handelt deze af. 
Benoemt de verificatiemethoden en de toegevoegde waarde van de verificatie voor abonnee en 
hulpdiensten.  
 
1.03.02    
Stelt prioriteiten bij het afhandelen van de alarmmeldingen op basis van het CCV 
certificatieschema Particuliere Alarmcentrales en eventuele overige relevante regelingen. 
 
1.03.03  
Bedient de alarmcentraleapparatuur.  
 
1.03.04   
Benoemt de globale werking en de voor- en nadelen van de soorten communicatiemiddelen.  
 
1.03.05  
Handelt alarmmeldingen volgens actieschema, conform wettelijke- of politievoorschriften af en 
licht de afhandeling aan de hand van instructies toe.  
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1.03.06    
Volgt en bewaakt een alarmmelding en licht het verloop aan de hand van historiegegevens en 
klantinformatie toe.  
 
1.03.07  
Registreert de alarmafhandeling.  
 
1.03.08   
Ontvangt of vraagt terugkoppeling van hulpdiensten. 
Zorgt na de alarmafhandeling voor een goede terugkoppeling aan de klant. 
 
1.03.09     
Maakt een rapport op basis van feitelijke waarneming waarbij hoofd- en bijzaken worden 
onderscheiden.  
 
1.03.10  
Stelt zich aan het begin van een dienst op de hoogte van wijzigingen en bijzonderheden uit de 
vorige dienst.  
 
 
1.04 Verschillende alarmcentralediensten 
1.04.01  
Beschrijft het doel en het proces van begeleid openen en sluiten. 
 
1.04.02.01   
Beschrijft de begrippen videoverificatie, videosurveillance en tracking en tracing. 
 
1.04.02.02   
Geeft het doel van cameratoezicht aan van zowel privaat als publiek domein.  
 
1.04.03  
Geeft bij alarm, ondersteunt door camerabeelden, de informatie en de uitgevoerde handelingen 
door aan hulpdiensten.  
 
 
1.05  Telefoonservicediensten. 
Kan verschillende telefoongesprekken voor een telefoonservicedienst onderscheiden en handelt 
conform gemaakte procedures. 
 
 
1.06 De veiligheid in en om de alarmcentrale 
1.06.01 
Beschrijft organisatorische, bouwkundige en elektronische (COBE) maatregelen t.a.v. veiligheid 
en beveiliging en de toegangsprocedure van de alarmcentrale. 
Beschrijft de communicatieve maatregelen t.a.v. brand in de alarmcentrale. 
Beschrijft de beveiliging op de nooduitgang van een alarmcentrale en geeft de gevolgen aan bij 
opening. 
 
1.06.02   
Benoemt het doel en de werking van het calamiteitenplan en de bijbehorende onderdelen. 
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1.07 De technische hulpmiddelen.  
Benoemt betekenis, doel en belang van de technische hulpmiddelen op de alarmcentrale: 
ontvangers, front-end computer, (host) alarmcentralecomputer, telefooncentrale, 
opnameapparatuur, UPS en noodgenerator. 
 
 
1.08 De klachtenafhandeling. 
Handelt de klacht af conform de geldende klachtenprocedure. 
 
 
1.09 De communicatie. 
Spreekt Nederlands (ABN) en beschikt over communicatieve vaardigheden. 
Maakt gebruik van het NAVO - spelalfabet en geeft het belang van communicatie aan.  
 
 
2.0  Effectief waarnemen  
2.01  
Beschrijft de factoren die van belang zijn bij het waarnemen van camerabeelden m.b.t.: 
gebiedskennis, normale waarde, afwijkend gedrag, personen en (wisselende) tijdstippen. 
 
2.02  
Beschrijft de gebruiksmogelijkheden en de diverse handmatige en automatische functies van 
camerasystemen. 
 
2.03   
Geeft aan wanneer camerabeelden aanleiding zijn tot actie. 
 
2.04  
Onderscheidt hoofd- en bijzaken van de waargenomen camerabeelden. 
 
2.05   
Beschrijft een signalement en onderscheidt de primaire, secundaire en bijzondere kenmerken. 
 
2.06  
Kan overzicht houden over een bepaald gebied met behulp van camera’s en voorkomt een 
cognitieve lock-up. 
 
2.07  
Beschrijft aan welke eisen een incidentmelding, ondersteunt door camerabeelden, moet 
voldoen. 
 
 
3.0 Wettelijke kaders BVL 2 
 Zie exameneisen Beveiliger 2 
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Bijlage 1 

 
 
Begrippenlijst volgens het CCV certificatieschema: 
 
- alarmmelding 
- alarmontvangstsysteem 
- alarmtransmissie 
- alarmapparatuur 
- beveiliging 
- beveiligd gebied 
- beveiligingswerkzaamheden 
- centralist 
- netwerkexploitant 
- nooduitgang 
- Particuliere alarmcentrales (PAC) 
- ontvangstapparatuur 
- reactietijd 
- redundant 
- toegangssluis 
- uitwijkcentrale 
- UPS 
- verbinding 
- Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus  (WPBR) 
- Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (RPBR) 
- het CCV certificatieschema Particuliere Alarmcentrales (CCV-PAC) 
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