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Exameneisen Persoonsbeveiliger 
 

 

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).  
 

 

 

Wijzigingen per 1-1-2018  

1.03.01 gewijzigd: de minister van Justitie en Veiligheid en Justitie,  

 

Gewijzigd: 1.01.03.01 

Beschrijft de consequenties van het werken als persoonsbeveiliger op het dagelijks leven 

ten aanzien van lichamelijke conditie, uiterlijke verzorging, het gebruik van 

(soft)druggebruik en alcohol en het zorgvuldig omgaan met (vertrouwelijke) gegevens.  

Beschrijft het belang van het waarborgen van de eigen veiligheid, het functioneren in 

teamverband, van doortastend optreden en het presteren onder hoge druk. 

 

Toegevoegd: 1.01.03.02 

Gaat zorgvuldig om met (vertrouwelijke) gegevens. Maakt op een veilige manier gebruik 

van digitale hulpmiddelen en gegevensdragers. 
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1. Basis- en wetskennis Persoonsbeveiliger  
 

1.01 Beschrijft het belang van de volgende uitgangspunten bij de uitvoering 

van zijn werk. 

 

1.01.01 

Beschrijft het belang van het bijhouden van het nieuws en de ontwikkelingen in het 

vakgebied van beveiliging. 

 

1.01.02 

Beschrijft de etiquetteregels en beleefdheidsvormen die van belang zijn voor het correct 

uitvoeren van de werkzaamheden. 

Beschrijft het belang van dienstverlenend optreden. 

 

1.01.03.01 

Beschrijft de consequenties van het werken als persoonsbeveiliger op het dagelijks leven 

ten aanzien van lichamelijke conditie, uiterlijke verzorging, het gebruik van 

(soft)druggebruik en alcohol.  

Beschrijft het belang van het waarborgen van de eigen veiligheid, het functioneren in 

teamverband, van doortastend optreden en het presteren onder hoge druk. 

 

1.01.03.02 

Gaat zorgvuldig om met (vertrouwelijke) gegevens. Maakt op een veilige manier gebruik 

van digitale hulpmiddelen en gegevensdragers. 

 

1.01.04 

Beschrijft de gevolgen van persoonsbeveiliging op het leven van de VIP en zijn gezin ten 

aanzien van privacy en de beperking van de flexibiliteit. 

 

1.02 Beschrijft de werkzaamheden van de persoonsbeveiliger. 

1.02.01  

Beschrijft en onderscheidt de diverse taken binnen het persoonsbeveiligingsteam en de 

gevolgen van veranderende omstandigheden en tijdstippen en verschillende soorten 

opdrachten. 

 

1.02.02 

Beschrijft en onderscheidt het subsidiariteitsbeginsel en het proportionaliteitsbeginsel. 

 

 

1.03 Beschrijft het begrip ‘Stelsel bewaken en beveiligen’.   

1.03.01 

Beschrijft en onderscheidt de rol van en de verantwoordelijkheid van de eigen werkgever, 

de opdrachtgever of de VIP zelf, de lokale gezagsdriehoek, de portefeuillehouder Conflict- 

en Crisisbeheersing, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding, de minister van 

Justitie en Veiligheid, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de 

Eenheid Bewaken en Beveiligen. 

 

1.03.02  

Beschrijft en onderscheidt de begrippen rijksdomein, decentraal domein en lokaal bevoegd 

gezag. 

 

1.03.03 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen dreigingsanalyse en dreiginginschatting.  
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1.03.04 

Beschrijft het doel en definitie van proactief beveiligen: (definitie vanuit proactief 

beveiligen gebruiken). (vanuit Haven) Het herkennen, op een niet-discriminerende wijze, van 

afwijkend gedrag, dat kan wijzen op een mogelijk veiligheidsrisico. 
 

1.04 Herkent wapens,  explosieven en heimelijke volgsystemen.  

1.04.01.01 

Kan aangeven welke wapens en/of explosieven veelal gebruikt worden bij incidenten, kan 

de samenstelling noemen (hoofdgroepen) van Improvised Explosive Devices 

Geeft aan hoe te handelen bij een bommelding met betrekking tot de VIP, kan de 

zoekmethoden naar een IED noemen en kan aangeven hoe om te gaan met verdachte 

post. 

 

1.04.01.02 

Kan de zoekmethoden naar heimelijke volgsystemen noemen en hoe om te gaan met 

gevonden systemen. 
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2.01 Beschrijft de bevoegdheden, de rechten, de plichten die  voortvloeien uit 

en horen bij de functie van een persoonsbeveiliger. 

2.01.01 

Beschrijft en onderscheidt de bevoegdheden in de context van de persoonsbeveiliging, 

volgend uit: 

WPBR: 9.1, 9.3, 9.4, 9.5, 9.6, 13.1 

RPBR: 4, 5.6, 9.1, 9.4, 12.2 

       

2.02 Kan in het kader van het Wetboek van Strafrecht en het Wetboek van 

Strafvordering de volgende begrippen en strafbare feiten benoemen en 

onderscheiden. 

2.02.01 

- legaliteitsbeginsel van een strafbaar feit (art. 1) 

- smaad, smaadschrift (art. 261) 

- laster (art. 262) 

- eenvoudige belediging (art. 266). 

 

2.02.02 

- opzettelijke vrijheidsberoving (art. 282) 

- gijzeling (art. 282a) 

- vrijheidsberoving met een terroristisch oogmerk (art. 282b) 

- dwang (art. 284) 

- belaging (art. 285b) 

 

2.02.03 

- doodslag (art. 287) 

- gekwalificeerde doodslag (art. 288) 

- doodslag met een terroristisch oogmerk (art. 288a) 

- moord (art. 289) 

- dood door schuld (art. 307) 

- zwaar lichamelijk letsel door schuld (art. 308) 

 

2.02.04 

- afpersing (art. 317) 

- afdreiging (art. 318) 

 

2.02.05 

- diefstal (art. 310) 

- gekwalificeerde diefstal (art. 311), onder verzwarende omstandigheden, juncto: 6. met  

 het oogmerk om een terroristisch misdrijf voor te bereiden 

- diefstal met geweldpleging (art. 312) inclusief lid 2. juncto: 5. met het oogmerk om een  

 terroristisch misdrijf voor te bereiden of gemakkelijk te maken 

- hinderlijk volgen (art. 426bis) 

- plaats of woning betreden uit het Wetboek van Strafvordering (art. 55) 
  

2.03 Kan in het kader van het Burgerlijk recht de volgende begrippen en 

artikelen benoemen en onderscheiden. 

2.03.01 

Verbintenis (art. 6:1 BW), overeenkomsten (art. 6:1 BW), wanprestatie (art. 6:74, lid 1 

BW) en onrechtmatige daad (art. 6:162, lid 1 en 2 BW en 6:170, lid 1 BW). 

 

2.03.02 

Dat iemand op basis van artikelen uit het BW aansprakelijk kan worden gesteld (art. 

6:162, lid 1 BW) en het feit dat de werkgever voor daden van ondergeschikte 

aansprakelijk kan worden gesteld (art. 6:170, lid 1 BW). 
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3.01 Vertaalt en verklaart een aantal Engelse begrippen.  

3.01.01 

De begrippen zijn opgenomen in de bijlage. 
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4.01 Beschrijft hoe een beveiligingschauffeur moet optreden.  

4.01.01 

Beschrijft het belang van afspraken over parkeren, aankomst en vertrek, rekening 

houdend met de procedures van het bedrijf, de verkeersregelgeving en de opdracht.  

 

4.01.02 

Beschrijft en onderscheidt de controlepunten beveiliging, techniek en onderhoud van het 

te gebruiken voertuig 

 

4.01.03 

Beschrijft het belang van alert zijn op de volgende punten: 

- gevaren en/of veranderende situaties 

- methodes om vast te stellen of er sprake is van volgen 

- het tijdig en juist inschatten van risico’s 

- het veranderen van gedrag bij gevaren en/of veranderende situaties 

- andere weggebruikers en eventuele omstanders 

 

4.01.04 

Beschrijft de belangrijkste kenmerken die genoteerd dienen te worden bij een dreigende 

situatie op de weg ten aanzien van van personen en voertuigen. 

 

4.01.05 

Beschrijft het belang van adequaat handelen bij een omleiding, een politiecontrole, een 

aanrijding, een ongeval en een calamiteit. 

 

4.01.06 

Beschrijft het belang van het gebruik van de taal van de weg, security-rijtechnieken, 

(electronische) oriëntatiehulpmiddelen en tracking and tracing systemen. 

 

4.01.07 

Beschrijft de begrippen voertuigbediening, voertuigbeheersing, security rijtechnieken, 

offensief tolerante rijstijl en defensief tolerante rijstijl. 

 

4.01.08 

Beschrijft de begrippen observatietechnieken, beveiligingstechnieken en preventieve 

veiligheidsmaatregelen in verband met te vervoeren personen. 

 

4.01.09 

Benoemt ten aanzien van gepantserde voertuigen de veiligheidsklassen en 

veiligheidsvoorzieningen overdruk, intercom en brandblussysteem. 

 

4.01.10 

Beschrijft op welke wijze de beslissingsbevoegdheden binnen het team verdeeld zijn. 

 

4.01.11 

Beschrijft de rol van een 5-minutenvoertuig, een back-up voertuig en een 

verkenningsvoertuig. 
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Begrippenlijst behorende bij exameneis 3.01.01. 

 

• Armo(u)red vehicle/car 

• Back up car, Bodyguard 

• Close Protection 

• Close Protection Officer 

• Close Protection Team 

• Executive Protection Officer 

• First in Command (FIC) 

• High profile 

• Improvised Explosive Device (IED) 

• Lead car, Liaison 

• Low profile 

• Package 

• Personal Escort Service (PES team) 

• Residential Security Team 

• Security Advance Party (SAP team) 

• Safe house 

• Safe room 

• Strong room 

• Second in Command (SIC) 

• Standard Operating Procedure (SOP) 

• Team leader (TL) 

• VIP-car 

• VIP/celebrity 

• Walking drills 

 
 


