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Exameneisen beveiliging in de zorg 
Examenonderdeel: Vakkennis beveiliging in de zorg 
 

 
Wijzigingen in 2018 

2.03.01 gewijzigd: …medewerkers goed (veilig en vertrouwelijk) wordt omgegaan. 

2.04.01 gewijzigd:  ….DJI/DVO, stichting veilig thuis (advies en meldpunt 

kindermishandeling). 

2.04.04 gewijzigd: Beschrijft de inhoud van het (arbo) beleid ‘bij ongewenste 

omgangsvormen/gedrag van de betreffende zorginstellingen. 

2.04.05 gewijzigd: de begrippen hinderlijk, lastig of agressief gedrag, bedreiging en 

geweld volgens het (arbo) beleid van de betreffende 

zorginstellingen.  

2.04.06 gewijzigd:  Beschrijft en onderscheidt de gevolgen voor de beveiliger van 

‘het getuige zijn van agressie’ in primaire en secundaire trauma’s 

volgens het (arbo)beleid van de betreffende zorginstellingen.  

2.04.07 gewijzigd: Beschrijft en onderscheidt de uitingsvormen van agressie: ….  en 

agressie met gebruiksvoorwerpen volgens het (arbo) beleid van 

de betreffende zorginstellingen.  

 
 
 

De naamswijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) wordt per  

25 mei 2018 gewijzigd in Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) 

 

Onderstaande wijziging wordt  per 1-5-2018 (worden bevraagd m.i.v. 1-1-2019) 

2.08.05 

- Beschrijft met betrekking tot Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het 

doel van de wet. 

- Beschrijft het verwerken van het omgaan met en het beschikbaar stellen van 

persoonsgegevens. 

- Beschrijft:  

• hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard,  

• de technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van 

persoonsgegevens, 

• wanneer het verbod om persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing is  

• de rechten van de betrokkene. 

 

2.08.06   

Omschrijft de begrippen: grondrecht, evenredigheidsbeginsel, persoonsgegevens, 

betrokkene, verwerkersovereenkomst, bescherming persoonsgegevens, verwerker van 

informatie, register van verwerkingsactiviteiten, functionaris gegevensverwerking 

incidentenregister, datalekken, meldplicht van datalekken en Autoriteit Persoonsgegevens. 
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2.01  Omgangsvormen en samenwerking 
2.01.01 

Beschrijft de samenwerking bij calamiteiten met: externe diensten, Ghor, sigmateam 

(GGB), ZIROP, BNO, BHV, BLS, bedrijfsbrandweer, reanimatie-/ traumateam, MKA en media 

en pers. 

 

2.02  Risicovol gedrag m.b.t. social media 
2.02.01 

Benoemt risicovol gedrag in de zorginstellingen m.b.t. social media. 

 

2.03.  Informatievoorziening  
2.03.01 

Beschrijft de manier hoe te zorgen dat met persoonsgebonden informatie van de klant en 

van de eigen medewerkers goed (veilig en vertrouwelijk) wordt omgegaan. 

 

2.03.02 

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

rekening wordt gehouden met: vertrouwelijkheid van gegevens, het verstrekken van 

informatie, de structuur, positie en verantwoordelijkheden van personen binnen de 

arbeidsorganisatie, de eigen taken, verantwoordelijkheden/bevoegdheden t.a.v. het 

handelen en het omgaan met klachten, incidenten en conflicten. 

 

2.03.03 

Beschrijft en onderscheidt informerende en adviserende gesprekken. 

 

2.03.04 

Beschrijft en onderscheidt corrigerende en conflictgesprekken en noemt daarbij de 

conflicthanteringstechnieken. 

 

2.04  Veilig werken/Arbeidsomstandigheden  
2.04.01 

Beschrijft de specifieke werkzaamheden in de zorg van de verschillende 

veiligheidsorganisaties in Nederland van: de politie, brandweer, ambulancediensten, DBB 

(voorheen DKDB), DJI/DVO, stichting veilig thuis (advies en meldpunt kindermishandeling). 

 

2.04.02 

Beschrijft de volgende belemmeringen voor het veilig werken: werkdruk, conflicten, 

onduidelijke opdrachten, tegenstrijdige belangen beveiliger/ zorginstelling en het 

combineren van operationele beveiligingswerkzaamheden met zorgtaken.  

 

2.04.03 

Beschrijft het stellen van prioriteiten en het voorstellen voor oplossingen.  

 

2.04.04 

Beschrijft de inhoud van het (arbo) beleid ‘bij ongewenste omgangsvormen/gedrag van de 

betreffende van de zorginstellingen. 

 

2.04.05 

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

geweld volgens het (arbo) beleid van de betreffende zorginstellingen.  

 

2.04.06 
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Beschrijft en onderscheidt de gevolgen voor de beveiliger van ‘het getuige zijn van agressie’ 

in primaire en secundaire trauma’s volgens het (arbo) beleid van de betreffende 

zorginstellingen.  

 

2.04.07 

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

agressie en agressie met gebruiksvoorwerpen volgens het (arbo) beleid van de betreffende 

zorginstellingen.  

 

2.05  Risico’s m.b.t. brand, ongevallen, incidenten, calamiteiten en 
strafbare feiten 

2.05.01 

Benoemt het begrip opschaling m.b.t. brand, chemisch incident en flitsramp. 

 

2.05.02 

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

 

2.05.03 

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. 

 

2.05.04 

Beschrijft het optreden bij continuïteitsstoring: uitval medische gassen, ICT uitval, 

nutsvoorziening, telefonische bereikbaarheid, bereikbaarheid instelling (wegen, 

toegankelijkheid), brandmeldcentrale en verpleegkundigen oproepsysteem. 

 

2.05.05 

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

worden gereduceerd (bijv. spionage, dierproeven, laboratoria, research, bedrijfsfraude).  

 

2.05.06 

Beschrijft de (anonieme) overdracht van in ontvangen en in bewaring genomen goederen 

zoals drugs, wapens, camerabeelden en eigendommen na overlijden. 

 

2.06  Agressie  
2.06.01  

Beschrijft psychiatrische opnames/separeren van psychiatrische patiënten m.b.t.de 

zorglijnen: acuut (angststoornis, dwangstoornis, borderline, schizofrenie), omgaan met wet- 

en regelgeving (o.a. rechterlijke machtiging, in bewaringstelling (IBS), bijzondere opname 

psychiatrische ziekenhuizen (BOPZ), opname tentamen suïcide patiënten toepassen 

maatregelen en middelen (M&M), de-escalerend optreden, agressiereductietraining en 

grenzen stellen, preventief handelen, bedreiging en agressie als getuige, als getuige 

aangifte doen en ‘veilige zorg’. 

 

2.07  Meldkamer  
2.07.01 

Beschrijft het onderscheid van cameratoezicht in privaat en publiek domein.  

 

2.07.02 

Beschrijft de hoofddoelstelling van cameratoezicht in het publiek en privaat domein.  

  



 
 

Exameneisen Beveiliging in de zorg  Pagina 4 van 5   © SVPB 122018 

 

 

 

2.07.03 

Benoemt de begrippen ten aanzien van vertrouwelijke gegevens: klantinformatie, 

alarmsystemen, bloktijden, gebouwcodes en afmeldcodes. 

 

2.07.04 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen m.b.t. de meldkamer: detectoren, 

compartimentering, nooddeuren, overvalknop en luchttoevoer. 

 

 

 

2.07.05 

Beschrijft en onderscheidt de detectiemiddelen, hun toepassing en verklaart per middel 

waardoor een alarmsignaal ontstaat. 

 

2.07.06 

Onderscheidt hoofd- en bijzaken van de waargenomen camerabeelden.  

 

2.07.07 

Beschrijft de volgende aspecten (gebiedskennis, normale waarde, afwijkend gedrag, 

personen, tijdstippen) die van belang zijn bij het uitkijken (of interpreteren) van beelden 

 

2.07.08 

Kan overzicht houden over een bepaald gebied met behulp van camera’s en voorkomt een 

cognitieve lock-up. 

 

2.07.09 

Beschrijft aan welke eisen een incidentmelding, ondersteund door camerabeelden, moet 

voldoen. 

 

2.08   Wet- en regelgeving 
2.08.01 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 

huisvredebreuk, lokaalvredebreuk en zich bevinden op verboden grond.  

 

2.08.02 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering de dwangmiddelen 

staande houden, aanhouden, voorgeleiden, heterdaad, binnentreden, vatbaarheid, 

bevoegdheid en onttrekken aan het verkeer.  

 

2.08.03 

Beschrijft volgens de Arbeidsomstandighedenwet de verplichtingen van de werkgever en 

werknemer wat betreft het gebruik van machines en persoonlijke beschermingsmiddelen 

(PBM), het meewerken aan scholing en voorlichting, het melden van gevaren voor 

gezondheid en veiligheid, het nemen van maatregelen om gevolgen van onveilige situaties 

te stoppen, het inroepen van deskundige bijstand. 

 

2.08.04 

Beschrijft wat persoonlijke beschermingsmiddelen zijn conform de Arbowet.  

 

2.08.05 

- Beschrijft met betrekking tot Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) het 

doel van de wet. 
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- Beschrijft het verwerken van het omgaan met en het beschikbaar stellen van 

persoonsgegevens. 

- Beschrijft:  

• hoelang persoonsgegevens mogen worden bewaard,  

• de technische en organisatorische maatregelen voor het beveiligen van 

persoonsgegevens, 

• wanneer het verbod om persoonsgegevens te verwerken niet van toepassing is  

• de rechten van de betrokkene. 

 

2.08.06   

Omschrijft de begrippen: grondrecht, evenredigheidsbeginsel, persoonsgegevens, 

betrokkene, verwerkersovereenkomst, bescherming persoonsgegevens, verwerker van 

informatie, register van verwerkingsactiviteiten, functionaris gegevensverwerking 

incidentenregister, datalekken, meldplicht van datalekken en Autoriteit Persoonsgegevens.  

 

2.08.07 

• Beschrijft het optreden op privaat terrein t.a.v. verkeersdeelnemers en bij 

verkeersdelicten. 

• Benoemt volgens de Wegenverkeerswet 1994 de misdrijven: verlaten plaats ongeval 

(art. 7), besturen onder invloed (art. 8), bemoeilijken identificatie motorrijtuigen en 

onleesbaar maken kentekens (art. 41). 

 

2.08.08 

Beschrijft volgens het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990: de 

begripsbepalingen (art.1), de begrippen parkeerhaven of parkeerstrook (art. 1 lid 

ab),bestuurder (art.1 lid g), verkeer (art. 1 lid aj), voertuigen (art. 1 lid al), gebruik weg 

door bestuurders gehandicapten voertuig (art. 7), verlichting/signalen hulpverlenende 

dien¬sten (art. 29 en art. 30), verkeerstekens en verkeersregels (art. 62,63,64,84 en bijl. 

1), aanwijzingen (art. 82,84 en bijl. 2), de artikelen ontheffing parkeren door invaliden (art. 

85), specifiek verbod om te parkeren bij laad- en losplekken (art. 24 onder f). 

 

2.08.09 

Beschrijft en onderscheidt de gebods- en verbodsborden t.a.v. parkeren en stoppen, 

voetgangersgebied, parkeergarages en invalidenvoertuigen. 

 

2.09  Kennis van basisbegrippen, trauma’s en medische terminologie 
2.09.01 

Medische terminologie lijst 1 (zie apart document) 

Medische terminologie lijst 2 (zie apart document) 

Medische terminologie lijst 3 (zie apart document) 


