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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).  

 

 

Toegevoegd: 5.01.05 

Beschrijft het belang van het onderhouden van contact met de politie 

(buurtregisseur/lokale politie). 

 

Toegevoegd: 5.02.01.01 

Beschrijft de achtergronden en doelen van internationaal gepleegde aanslagen, 

ontvoeringen en gijzelingen. 

 

Gewijzigd: 5.02.01.02 (was 5.02.01) 

 

Gewijzigd: 5.02.06.01 (was 5.02.06) 
 

Toegevoegd: 5.02.06.02 

Maakt gebruik van openbare digitale informatie omtrent de VIP, routes, te bezoeken 

locatie, personen enz. 

 

Verwijderd: 5.02.07 

- het beveiligingsniveau van de te bezoeken locatie 

 

Toegevoegd:  

5.02.09.01 

Beschrijft de afhandeling van meldingen afkomstig van politie, VIP/gezinsleden, PAC enz. 

van incidenten. 

 

5.02.09.02 

Beschrijft de bouwkundige inrichting, doel en gebruik van een safe room/strong room, 

bepantserde beglazing en -deuren. 
 

Gewijzigd: 5.03.09 

Beschrijft het begrip beveiligingsplan en beschrijft de uitvoeringtoepassing van het 

beveiligingsplan. 
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1. Persoonsbeveiligingstechnieken 
  

5.01 Geeft het belang aan van communicatietechnieken. 

5.01.01 

Beschrijft het belang van goede communicatie. 

 

5.01.02 

Beschrijft het belang van correcte omgangsvormen, met aantoonbare kennis van 

(sub)cultuurgebondenheid van normen en waarden. 

 

5.01.03 

Beschrijft doel en werking van moderne communicatiemiddelen, communicatiecodes, een 

bereikbaarheids-/communicatieschema, oriëntatiehulpmiddelen en tracking and tracing 

systemen. 

 

5.01.04 

Beschrijft het belang van correct en volledig rapporteren aan zijn leidinggevende. 

 

5.01.05 

Beschrijft het belang van het onderhouden van contact met de politie 

(buurtregisseur/lokale politie). 
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5.02 Bereidt een persoonsbeveiligingsopdracht voor. 

5.02.01.01 

Beschrijft de achtergronden en doelen van internationaal gepleegde aanslagen, 

ontvoeringen en gijzelingen. 

 

5.02.01.02 

Beschrijft de in Nederland gepleegde (terroristische) aanslagen, ontvoeringen en 

gijzelingen sinds 1970. 

 

5.02.02 

Beschrijft de voorstelbare scenario’s m.b.t. persoonsgebonden risico’s. 

 

5.02.03 

Beschrijft het begrip terrorisme volgens de definitie van de NCTv en onderscheidt de 

verschillende verschijningsvormen van internationaal terrorisme (politiek, religieus, 

crimineel). Noemt de bekendste groeperingen die zich bezig houden of hebben 

beziggehouden met terroristische activiteiten sinds 1970 zoals gepubliceerd door de NCTv 

en benoemt globaal de doelstellingen van deze groeperingen en hun meest gebruikte 

methoden van aanslagen. 

 

5.02.04 

Beschrijft en onderscheidt de verschillende dreigingsniveaus zoals die door de NCTv 

gehanteerd worden. 

 

5.02.05 

Hanteert bij deze dreigingsniveaus het opgestelde beveiligingsplan voor de 

beveiligingsopdracht, anticipeert hierbij op mogelijke risico’s en werkt de operationele 

voorbereiding uit van (onderdelen van) het beveiligingsplan. 

 

5.02.06.01 

Hanteert bij deze dreigingsniveaus de uitkomsten uit de risicoanalyse, geeft aan met 

welke verantwoordelijke personen op de te bezoeken locaties afspraken moeten worden 

gemaakt, geeft aan hoe een route moet worden voorbereid en geeft aan hoe de te 

bezoeken locatie verkend moet worden. 
 

5.02.06.02 

Maakt gebruik van openbare digitale informatie omtrent de VIP, routes, te bezoeken 

locatie, personen enz.  

 

5.02.07 

Controleert de uitvoerbaarheid van het beveiligingsplan op ten minste de volgende 

punten:  

- het programma van de VIP op locatie 

- de buurtinventarisatie 

- de aankomstprocedure 

- de looproute van de VIP 

- de verblijfruimte van de VIP 

- de vluchtwegen 

- de nooduitgangen 

- de vertrekprocedure 

- de afspraken met hulpdiensten 

En de inzetbaarheid van de te gebruiken middelen. 

 

5.02.08 

Beschrijft de voorbereiding ten aanzien van de veiligheidsprocedures zoals in- en 

uitstapprocedures, de ontsnappingstechnieken (zoals met behulp van voertuigen, vanuit 

gebouwen) en het begrip crowd control. 
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5.02.09 

Beschrijft de werking van beveiligingssystemen, camerasystemen en 

toegangsbeheersingssystemen. 

 

5.02.09.01 

Beschrijft de afhandeling van meldingen afkomstig van politie, VIP/gezinsleden, PAC enz. 

van incidenten. 

 

5.02.09.02 

Beschrijft de bouwkundige inrichting, doel en gebruik van een safe room/strong room, 

bepantserde beglazing en -deuren. 
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5.03 Beschrijft hoe een persoonsbeveiligingsopdracht wordt uitgevoerd. 

5.03.01 

Beschrijft en onderscheidt beveiligingtaken en dienstverlenende taken en kan een correcte 

afweging maken bij de uitvoering van de opdracht tussen deze taken. 

 

5.03.02 

Kan het belang aangeven van kennis hebben van de instructies van de locaties die 

regelmatig door de VIP worden bezocht. 

 

5.03.03 

Beschrijft en onderscheidt de kenmerken en toepassingsmogelijkheden van formaties 

zoals een diamantformatie, een wigformatie en een ringformatie. 

 

5.03.04 

Beschrijft, rekening houdend met de taak in het team, het juiste actiepatroon bij: 

- het vermoeden van ongewenst volgen 

- veranderende situaties 

- verdachte omstandigheden 

- gevaren 

- levensbedreigende situaties 

 en kan aangeven in welke situatie naar welke hulpverlener moet worden doorverwezen. 

 

5.03.05 

Beschrijft de uitvoering van de aankomstprocedures/uitstapprocedures en beschrijft de 

uitvoering van de vastgestelde vertrekprocedures/instapprocedures. 

 

5.03.06 

Beschrijft de uitvoering van de vastgestelde evacuatieprocedures. 

 

5.03.07 

Beschrijft de uitvoering van de vastgestelde noodprocedures. 

 

5.03.08 

Kan in verschillende omstandigheden de vastgestelde veiligheidsprocedures afstemmen en 

houdt ten minste rekening met één of meerdere VIP’s, het dreigingsbeeld ten aanzien van 

de VIP, regelmatig bezoek op een locatie, ad-hoc bezoek op een locatie, het soort publiek 

en de aard van het evenement. 

 

5.03.09 

Beschrijft het begrip beveiligingsplan en beschrijft de toepassing van het beveiligingsplan. 

 

5.03.10 

Kan het belang aangeven van het evalueren van de uitgevoerde 

persoonsbeveiligingsopdracht. 
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5.04 Beschrijft hoe een preventief observatieproject wordt uitgevoerd. 

5.04.01 

Beschrijft het doel van een preventief observatieproject. 

 

5.04.02 

Kan aangeven welke voorbereidingen moeten worden getroffen voor een preventieve 

observatieopdracht en maakt hierbij gebruik van relevante onderdelen van het 

beveiligingsplan, de agenda van de VIP, voorgaande rapportages, algemene 

werkinstructies en specifieke werkinstructies 

 

5.04.03 

Beschrijft de benodigde hulpmiddelen om een preventieve observatieopdracht uit te 

voeren zoals een plattegrond, een kentekenlijst, een mobiele telefoon en een camera. 

 

5.04.04 

Beschrijft hoe een preventieve observatieopdracht uitgevoerd moet worden en maakt 

hierbij ten minste gebruik van signalementsleer, observatietechnieken en 

communicatietechnieken. 

 

5.04.05 

Beschrijft hoe correct en adequaat opgetreden moet worden bij afwijkende situaties, kan 

aangeven wanneer een preventieve observatie over moet gaan in nabijbeveiliging en kan 

het belang aangeven van vertrouwelijkheid en geheimhouding. 

 

5.04.06 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen waarnemen, statische waarneming en dynamische 

waarneming.  

 

5.04.07 

Beschrijft de impact van preventieve observatie op derden. 

  
 


