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Exameneisen Proactief beveiligen 
 
 
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. 
De exameneisen voor alle examenprogramma’s zijn geredigeerd, waar dit mogelijk was 
zijn ‘inhoudelijke details’ weggelaten en dubbelingen eruit gehaald (deze details behoren 
natuurlijk wel in het gebruikte lesmateriaal terug te komen en komen ook terug in de 
examens). 
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1. Introductie proactief beveiligen  
 
De kandidaat 
1.01  
noemt de doelstelling van proactief beveiligen en illustreert dit met voorbeelden. 
 
1.02 
licht de begrippen ‘actieve en passieve maatregelen’ toe in relatie tot preventie. 
 
1.03 
definieert het begrip proactief beveiligen.  
 
1.04 
noemt de volgende hoofdonderdelen van proactief beveiligen en licht deze toe: 
a. denken vanuit het perspectief van de tegenstander; 
b. in zo’n vroeg mogelijk stadium onderkennen van een dreiging door uitvoeren van een 

dreigingsassessment; 
c. het op een juiste wijze handelen t.a.v. een onderkende dreiging. 
 
1.05 
noemt de voorwaarden en competenties waaraan een proactief beveiliger moet voldoen. 
 
1.06 
geeft het verschil aan tussen een risico en een dreiging. 
 
1.07 
geeft aan wat een te beschermen omgeving is in relatie tot een operationele omgeving.  
 
1.08 
noemt de vier factoren van het NAVI-model die eraan kunnen bijdragen dat een dader 
zijn daad uitvoert. 
 
1.09 
onderscheidt de volgende dadergroepen en licht per groep toe (volgens de NAVI-
typering): 
a. crimineel 
b. medewerker 
c. bezoeker 
d. vandaal 
e. hacker 
f. activist 
g. terrorist 
h. verward persoon 
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2. Criminele planningscyclus 
 
De kandidaat 
2.01 
benoemt de acht stappen die een crimineel of terrorist doorloopt om zijn doel te bereiken 
en licht deze stappen toe met voorbeelden. 
 
2.02 
plaatst waarnemingen in de criminele planningscyclus. 
 
2.03 
definieert het begrip social engineering en herkent voorbeelden. 
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3. Aanvallers Methode van Operatie (AMO) 
 
De kandidaat 
3.01 
definieert het begrip AMO, geeft aan hoe men tot een AMO komt en onderscheidt de twee 
typen. 
 
3.02 
verklaart de afkorting KISS en licht de relatie tot de AMO toe.  
 
3.03 
geeft aan wat wordt verstaan onder een semi-opzettelijke mule en een niet-opzettelijke 
mule en geeft voorbeelden.     
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4. Verdachte indicatoren 
 
De kandidaat 
4.01 
definieert de begrippen verdachte indicator en normale situatie. 
 
4.02 
geeft aan van welke factoren een normale situatie afhankelijk is. 
 
4.03 
geeft aan uit welke aandachtsgebieden verdachte indicatoren kunnen ontstaan (op basis 
van Chameleon associates). 
 
4.04 
geeft aan wanneer iemand afwijkend gedrag vertoont aan de hand van een gegeven 
norm.  
 
4.05  
geeft aan uit welke drie elementen een goede coverstory bestaat en licht toe wat de taak 
van de beveiliger hierbij is. 
 
4.06  
benoemt de eerstelijns en tweedelijns kenmerken van Nederlandse identiteitsbewijzen. 
 
4.07 
licht het begrip aanname toe in relatie tot de rol van de proactief beveiliger. 
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5. Security questioning (SQ) 
 
De kandidaat 
5.01 
noemt de doelen van security questioning en herkent SQ-vragen. 
 
5.02 
geeft aan waarom het een crimineel/terrorist kan afschrikken als hem door een derde 
persoon vragen worden gesteld. 
 
5.03 
herkent het verschil tussen security questioning en een (politie)verhoor en kan deze 
verschillen benoemen. 
 
5.04 
benoemt de volgende kenmerken van security questioning en licht deze toe: 
a. er is sprake van beperkte tijd; 
b. er is geen hiërarchische verhouding tussen interviewer en geïnterviewde; 
c. is flexibel en niet geautomatiseerd; 
d. is gedreven door de werkwijze van de tegenstander. 
 
5.05 
benoemt de volgende stappen en licht toe waaruit het proces van security questioning 
bestaat. Geeft per stap voorbeelden.  
a. initiële indruk; 
b. contact maken met de persoon; 
c. gesprek voeren; 
d. gesprek afsluiten. 
 
5.06 
licht toe hoe een beveiliger tijdens security questioning om dient te gaan met verborgen 
verdachte indicatoren. 
 
5.07 
herkent gesloten en open vragen en geeft aan waar tijdens security questioning meestal 
de voorkeur naar uitgaat.  
 
5.08 
geeft aan welke signalen tijdens security questioning kunnen duiden op liegen. 
 
5.09 
benoemt voor een gegeven situatie welke indicatoren er zijn voor een cover.  
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6. Dreigingsassessment 
 
De kandidaat 
6.01.01 
definieert het begrip dreigingsassessment. 
6.01.02 
benoemt de volgende stappen van het dreigingsassessment en licht deze toe: 
a. detecteren van de afwijking van de norm; 
b. beslissen of de afwijking gekoppeld kan worden aan een AMO; 
c. door middel van SQ zoeken naar een verklaring voor de verdachte indicator; 
d. beslissen wat de uitkomst is van het gesprek: wel of geen dreiging. 
 
6.02.01 
geeft aan wat het begrip classificatie betekent. 
6.02.02 
kan de betekenis aangeven van de volgende classificaties die kunnen voortkomen uit een 
dreigingsassessment en licht deze toe: 
a. geen dreiging; 
b. ontkrachte dreiging; 
c. dreiging. 
 
6.03 
bepaalt aan de hand van een gegeven situatie of een afwijking gekoppeld kan worden 
aan een AMO waardoor er sprake is van een verdachte indicator. 
 
6.04 
geeft aan de hand van een gegeven situatie aan of er sprake is van een dreiging. 
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7. Standard operating procedure (SOP) 
 
De kandidaat 
7.01 
herkent en benoemt de volgende onderdelen van een SOP. Licht elk onderdeel toe en 
geeft voorbeelden: 
a. toepassingsgebied; 
b. beveiligingsdoelen; 
c. AMO; 
d. verantwoordelijkheden van de beveiliger; 
e. de norm en waaruit verdachte indicatoren kunnen ontstaan; 
f. classificaties voor vervolgacties; 
g. uitvoering van het dreigingsassessment; 
h. afhandelingsprotocollen in geval van een dreiging. 
 
7.02 
geeft aan welke soorten AMO’s in een SOP worden weergegeven en kan dit koppelen aan 
de eigen veiligheid. 
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8. Red teaming 
 
De kandidaat 
8.1 
omschrijft het begrip Red Teaming en geeft aan wat het doel ervan is. 
 
8.2 
geeft het onderscheid aan tussen interne en externe Red Teaming met betrekking tot 
uitvoering en doel. 
 
8.3 
benoemt de volgende stappen bij het organiseren van Red Teaming en licht het belang 
van de stappen toe: 
a. bepalen van het doel van de oefening; 
b. verkrijgen van de benodigde middelen; 
c. regelen van de coördinatie en supervisie; 
d. debriefen; 
e. beoordelen van de oefening. 
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