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Exameneisen Beveiliger  
(Crebonummer 25407) 

 

 

Examenonderdeel:  Beveiliging van objecten basis   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toelichting: 

➢ 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 per 1-1-2018 (worden bevraagd m.i.v. 1-8-2018)  

 

1.01.01a gewijzigd:   Beschrijf de begrippen: hospitality, security awareness en predictive 

profiling pro-actief beveiligen en discriminatie.  

1.02.03 nieuwe eis: Beschrijft de risico’s bij het gebruik van de computer aan de hand van 

de begrippen internetbeveiliging, virussen en ethisch handelen. 

Beschrijft de risico’s bij het gebruik van mail m.b.t. phishing en 

malware. 

2.08.01 gewijzigd: Beschrijft en onderscheidt de functie van buitengewoon  

opsporingsambtenaar (BOA) en handhaver toezicht en veiligheid 

(HTV). 

5.01.01 gewijzigd: Beschrijft de risico’s bij het gebruik van de computer aan de hand van 

de begrippen internetbeveiliging, virussen en ethisch handelen. 
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1.01.01a  

Beschrijft de basisberoepshouding van de beveiliger: 

• de houdingsaspecten: integer, alert, dienstverlenend, doortastend, met overwicht, gericht 

op samenwerken  

• de begrippen: hospitality, security awareness, predictive profiling (pro-actief beveiligen) en 

discriminatie. 

 

1.02.01a 

Beschrijft met betrekking tot veilige communicatie: het belang van veilige communicatie, het 

begrip en belang van etherdiscipline, het gebruik van de technische hulpmiddelen en het 

gebruik van de verschillende informatiedragers. 

Het begrip social media en het veilig gebruiken van social media. 

 

1.02.03 

Beschrijft de risico’s bij het gebruik van de computer aan de hand van de begrippen 

internetbeveiliging, virussen en ethisch handelen. 

Beschrijft de risico’s bij het gebruik van mail m.b.t. phishing en malware. 

 

1.03a 

Beschrijft het doel van het NAVO spelalfabet. 

Spelt woorden met behulp van het NAVO spelalfabet. 

 

1.04.01a 

Beschrijft hoe contacten worden onderhouden, binnen en buiten de werkorganisatie, waarbij 

rekening gehouden wordt met: 

. de vertrouwelijkheid van gegevens en het verstrekken van informatie 

. de structuur, positie en verantwoordelijkheden van personen binnen de arbeidsorganisatie 

. de eigen taken, verantwoordelijkheden c.q. bevoegdheden t.a.v. het handelen en het 

omgaan met klachten, incidenten en conflicten. 

 

1.05.01/02a  

Beschrijft hoe gegevens worden verzameld en vragen worden gesteld, waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen hoofd- en bijzaken en feiten en meningen. 

Noemt de 7 gouden W’s. 

Benoemt de soorten rapporten en hun gebruik. 

Geeft het belang aan van het verzamelen van gegevens bij het maken van rapportages. 

  

1.06.01/02a   

Beschrijft hoe oproepen in ontvangst worden genomen waarbij de aard van de boodschap 

wordt vastgesteld en rekening wordt gehouden met de keuzes: zelf afhandelen en 

doormelden. 

 

1.06.03a 

Beschrijft bedreigende meldingen aan de organisatie. 

Beschrijft en onderscheidt: onwetendheid, onverschilligheid, baldadigheid, vernieling, diefstal, 

verduistering, sabotage, spionage, chantage, corruptie, fraude, subversieve activiteiten, 

lijdelijk verzet, bedrijfsbezetting, werkonderbreking, staking, stiptheidsacties, besmet werk, 

gijzeling, kaping, bommelding en bomdreiging. 
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1.07.01a+b 

Beschrijft en onderscheidt informerende en adviserende gesprekken. 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen: zender, ontvanger, boodschap, ruis, open en 

gesloten vraag, suggestieve vraag en feedback. 

Beschrijft en onderscheidt corrigerende en conflictgesprekken en noemt daarbij de 

conflicthanteringtechnieken. 

 

1.08.01a 

Beschrijft het belang van een professionele basishouding van de beveiliger zoals omschreven 

in de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging. 

Beschrijft en onderscheidt de verschillende elementen van deze basishouding. 

 

1.08.02 

Beschrijft de inhoud van het draaiboek ‘bij ongewenste omgangsvormen’ uit de ARBO-

catalogus Particuliere beveiliging. 

 

1.08.03 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen hinderlijk, lastig of agressief gedrag, bedreiging en 

geweld volgens de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging. 

 

1.08.04a 

Beschrijft en onderscheidt de vormen van agressie: verbale, non-verbale en fysieke agressie 

en agressie met gebruiksvoorwerpen volgens de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging. 

 

1.08.05 

Beschrijft en onderscheidt de gevolgen voor de beveiliger van ‘het getuige zijn van agressie’ 

in primaire en secundaire trauma’s volgens de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging. 

 

1.08.09a 

Beschrijft gesprekstechnieken bij ongewenst gedrag volgens de ARBO-catalogus particuliere 

beveiliging. 

 

2.01.01a+b 

Beschrijft en onderscheidt de natuurlijke, technische en menselijke risico’s bij het beveiligen 

van gebouwen en eigendommen en benoemt de maatregelen om de risico’s te beperken. 

 

2.01.02 

Beschrijft het belang van veiligheid in relatie tot snelle doorgang van personen. 

 

2.01.03a 

Beschrijft en onderscheidt risico’s van bedrijfsactiviteiten en beschrijft hoe deze risico’s 

worden gereduceerd. 

 

2.01.04a 

Beschrijft en onderscheidt de algemene, specifieke en tijdelijke instructies. 

 

2.01.05 

Beschrijft en onderscheidt de soorten objecten met betrekking tot beveiliging. 

 

2.01.06 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen bewaken, beveiligen, veiligheid, controleren, 

observeren, selectief waarnemen, signaleren, alarmeren, dienstverlenen, risico-analyse en 

beveiligingsplan. 
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2.01.08 

Beschrijft de verschillende belangen van een organisatie. 

Beschrijft en onderscheidt de schadecategorieën: ernstig, zeer ernstig en catastrofaal. 

 

2.02.01a 

Beschrijft het optreden bij overtredingen van de bedrijfsregels en instructies. 

 

2.03.01/02a 

Beschrijft het preventief optreden bij brand. 

Beschrijft en onderscheidt brandpreventieve en brand repressieve middelen. 

Beschrijft de functie van compartimentering. 

 

2.03.03a 

Beschrijft het begrip brand. 

Beschrijft en onderscheidt de soorten brandmeldinstallaties, automatische 

brandblusinstallaties en blusmiddelen, de soorten blusstoffen en bluswatervoorzieningen, de 

voorzieningen en maatregelen voor vluchtwegen en de verschillende brandklassen. 

 

2.03.04 

Beschrijft de branddriehoek en mogelijke brandoorzaken. 

 

2.03.05a 

Beschrijft de opvolging van instructies en procedures bij brandmeldingen. 

 

2.03.06a 

Beschrijft de acties bij brand: alarmeren, het toepassen van de deurprocedure, het zelf 

blussen, het opvangen en begeleiden van hulpdiensten, het begeleiden bij ontruiming, het op 

aanwijzing assistentie verlenen, het afzetten en het veiligstellen van sporen en het 

inschakelen van noodvoorzieningen. 

 

2.04.01/02a 

Beschrijft en onderscheidt preventief en repressief handelen bij strafbare feiten. 

 

2.04.03 

Beschrijft de afhandeling van gedragingen in het kader van Wet administratieve handhaving 

verkeersvoorschriften (Wet Mulder). 

 

2.05.01a 

Beschrijft het optreden bij incidenten.  

 

2.05.02 

Benoemt de te nemen maatregelen op veel voorkomende criminaliteit. 

 

2.06.01/02a+b+c 

Beschrijft het optreden ter voorkoming van (bedrijfs-)ongevallen. 

Beschrijft het optreden bij (bedrijfs-)ongevallen. 

Beschrijft het verstrekken van informatie, de controle op veiligheid, het nemen van passende 

maatregelen en het inschakelen van de juiste hulpdiensten en/of personen ten aanzien van 

(bedrijfs-)ongevallen. 
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2.07.01/02a 

Noemt de kenmerken van een signalement en onderscheidt de primaire en secundaire 

kenmerken. 

 

2.08.01 

Beschrijft en onderscheidt de verschillende veiligheidsorganisaties in Nederland en de 

werkzaamheden van politie, brandweer, ambulancediensten, defensie, AIVD, MIVD en NCTV. 

Beschrijft en onderscheidt de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en 

handhaver toezicht en veiligheid (HTV). 

 

Beschrijft en onderscheidt de diensten die de particuliere beveiliging en de particuliere 

recherchebureaus in de publieke sector verlenen. 

 

2.08.02 

Beschrijft de sociale partners en hun belangenverenigingen in de particuliere 

beveiligingsbranche. 

 

2.08.03 

Beschrijft en onderscheidt de werkzaamheden bij het beroep van beveiliger, objectbeveiliger, 

evenementenbeveiliger, persoonsbeveiliger, hondengeleider, particulier onderzoeker, mobiel 

surveillant, havenbeveiliger, winkelsurveillant, voetbalsteward, horecaportier, brandwacht, 

parkeerbeheerder, geld- en waardetransporteur en centralist. 

 

2.08.04/05 

Onderscheidt bevoegdheden en geweldsmiddelen bij de veiligheidssectoren: defensie, 

opsporingsambtenaren en particuliere beveiliging.  

Beschrijft waar de beroepen in het veiligheidsdomein elkaar ondersteunen.  

 

2.09.01/03a 

Beschrijft en onderscheidt de openingsronde, de algemene ronde, de specifieke ronde en de 

brand- en sluitronde. 

Beschrijft het begrip clean desk. 
 

2.09.02a 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen visitatie, privaatrechtelijk fouilleren, in bewaring 

nemen van goederen en verloren/gevonden voorwerpen. 

Beschrijft de begrippen ‘eigendom’ , ‘eigenaar’, ‘houder’,  ‘bezitter’ van roerende goederen. 

 

2.09.04.01 

Beschrijft en onderscheidt de vier vormen van beveiligen. 

 

2.09.04.02 

Beschrijft de verschillende hulpmiddelen bij materiële beveiliging. 

 

2.10.01a 

Beschrijft de begrippen toegangscontrole en onbevoegde personen.  
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2.10.02/04a 

Beschrijft en onderscheidt de volgende documenten: vooraanmeldingen, (tijdelijke) 

legitimatiebewijzen, identiteitsbewijzen, toegangsbewijzen, (politie) perskaarten,  

uitnodigingen, keycards en bezoekerspassen (badges). 

Beschrijft en onderscheidt sleutelregistratie en -administratie. 

Beschrijft de uitgifte van en controle op het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen.  

 

2.10.03a 

Beschrijft en onderscheidt directe en indirecte dienstverlening bij beveiliging. 

 

2.10.05a 

Beschrijft de afgifte, beheer en ontvangst van goederen en post. 

 

5.01.01 

Beschrijft de risico’s bij het gebruik van de computer aan de hand van de begrippen 

internetbeveiliging, virussen en ethisch handelen. 

 


