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Toelichting wijzigingen exameneisen Beveiliger 
 
 
Examenonderdeel Beveiliging objecten basis: de volgende exameneisen zijn 
verwijderd:  
1.08.01:  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. 
1.08.05:  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. 

2.01.03:  Beschrijft en onderscheidt risico’s van bedrijfsactiviteiten en beschrijft hoe 
deze risico’s worden gereduceerd. 

2.02.01:  Beschrijft het optreden bij overtredingen van de bedrijfsregels en instructies. 
2.03.05:  Beschrijft de opvolging van instructies en procedures bij brandmeldingen. 
2.04.03:  Beschrijft de afhandeling van gedragingen in het kader van Wet 

administratieve handhaving verkeersvoorschriften (Wet Mulder). 
2.05.01:  Beschrijft het optreden bij incidenten.  
2.08.01: Beschrijft en onderscheidt de werkzaamheden, 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 PB. 
2.10.02/04: Beschrijft de uitgifte van en controle op het gebruik van persoonlijke 

beschermingsmiddelen.  
 
Examenonderdeel Beveiliging van objecten basis: de volgende exameneisen zijn 
toegevoegd:   
01:   Omschrijft het doel van beveiliging. 
16:    Omschrijft en onderscheidt, bij het beschermen van de organisatiebelangen, 

de begrippen:  
• primair proces  
• te beschermen belangen (de mens, informatie, imago (reputatie), 

(bedrijfs)eigendommen en continuïteit) 
• dreiging en risico’s 
• OBE-maatregelen en informatiebeveiliging 

02:  Omschrijft de 3 beveiligingstaken: toegangsbeheer; monitoring en 
afhandeling van incidenten  

04:  Omschrijft de competenties die de beveiliger moet bezitten om het werk uit te 
kunnen voeren: integriteit, flexibiliteit, klantgerichtheid, initiatief nemen en 
kunnen samenwerken.  

06:   Omschrijft de doelstelling van proactief beveiligen.  
07:  Omschrijft de begrippen m.b.t. proactief beveiligen  

• afwijkende indicator  
• normale situatie 
• security questioning 
 social engineering  

08:   Omschrijft de onderdelen van proactief beveiligen:  
• risico’s inschatten  
• denken vanuit het perspectief van de kwaadwillende 

15:   Omschrijft het belang van dienstoverdracht.  
20:  Omschrijft de hoofddoelstelling van toezicht in het privaat domein: het 

beveiligen van personen en/of eigendommen.  
  Geeft het belang aan van camerabeelden als ondersteunend bewijsmateriaal. 
24   Omschrijft en onderscheidt de effecten van gezag, respect en vriendelijkheid.  
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25   Herkent angst, boosheid, gedragingen die hinder veroorzaken en toegestane 
emotie.  

26   Omschrijft de fysiologie van angst en het gevoel van angst bij beveiligers.  
36:  Omschrijft en onderscheidt het begrip ‘compartimentering’ in relatie tot brand 

en in relatie tot beveiligen van objecten 
42:  Omschrijft de begrippen: expressieve agressie, frustratie agressie, 

instrumentele agressie en onbeheerste agressie. 
43:   Omschrijft wat wordt bedoeld met een verward persoon.  
  Omschrijft de handelwijze bij het aantreffen van een verward persoon  

• verdacht gedrag (mogelijk strafbaar feit) 
• niet verdacht gedrag  

44  Omschrijft en onderscheidt de alarmering als spoedeisende en niet 
spoedeisende hulp noodzakelijk is.  

53    Herkent een drone.  
56   Kan bepalingen met betrekking tot de identificatieplicht benoemen.  
 
======================================================== 
Examenonderdeel Wettelijke kaders basis: de volgende exameneisen zijn 
verwijderd:  
3.03.02: Beschrijft de verschillende opsporingsambtenaren volgens het Wetboek van 

Strafvordering. 
3.03.04.02:  Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering de toepassing van 

aanhouding.  
3.03.05.03:  Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip en de 

toepassing van voorgeleiding. 
3.04.04.02:  Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: afpersing 

en afdreiging. 
3.04.01.02: Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: vernieling, 

straatschenderij, openlijke geweldpleging, in staat van dronkenschap de 
orde verstoren en zich in kennelijke staat van dronkenschap op de 
openbare weg bevinden. 

3.04.05: Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht: hinderlijk 
volgen, weigeren hulpbetoon en nalaten van hulp aan hulpbehoevenden. 

3.04.09: Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 
begrippen legaliteitsbeginsel, territorialiteitsbeginsel, slotbepaling en 
strafbaarheid. 

3.05.03:  Beschrijft het in beslag nemen van voorwerpen volgens de wettelijke 
regels.  

3.06.01 Omschrijft en onderscheidt de bevoegdheden tot fouilleren in de 
Luchtvaartwet  

3.09.02:   Beschrijft en onderscheidt volgens de Wet wapens en munitie (WWM) de 
vier categorieën en de daarbij behorende wapens en voorwerpen. 

3.11.01:  Beschrijft het doel en opbouw van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
(WVG). (Exameneis wordt opgenomen in de exameneisen van het 
onderdeel Basiskennis havenbeveiliging). 

3.11.02:  Beschrijft en onderscheidt volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen 
(WVG) de documenten en aanduidingen die bij het vervoer van gevaarlijke 
stoffen worden gebruikt. (Exameneis wordt opgenomen in de exameneisen 
van het onderdeel Basiskennis havenbeveiliging). 

3.11.02b: Controleert vervoersdocumenten zoals die in de Wet vervoer gevaarlijke 
stoffen (WVG) staan beschreven. 
Controleert op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen volgens de Wet 
vervoer gevaarlijke stoffen (WVG). (Exameneis wordt opgenomen in de 
exameneisen van het onderdeel Basiskennis havenbeveiliging). 

3.11.03/04/05a+b: Beschrijft volgens de Wet vervoer gevaarlijke stoffen (WVG) de 
gevarenklassen en de daarbij behorende gevaren, de meest voorkomende 
gevaarsymbolen en veiligheidssignaleringen. 
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 Beschrijft de begrippen vrachtbrief, schriftelijke instructies (gevarenkaart), 
internationale gevaaretiketten en identificatieborden. 

3.12.02:  Beschrijft volgens de Wegenverkeerswet(WVW) dood door schuld of zwaar 
lichamelijk letsel door schuld (art. 6 WVW 1994), verlaten plaats ongeval 
(art. 7 WVW 1994) en besturen van een voertuig onder invloed (art. 8 
WVW 1994). 

 
Examenonderdeel Wettelijke kaders basis: de volgende exameneisen zijn 
toegevoegd:  
7.  Benoemt de dwangmiddelen uit het Wetboek van Strafvordering.  
12.  Omschrijft de afgifte van camerabeelden aan een opsporingsambtenaar. 
31. Omschrijft de verboden wapens volgens de Wet wapens en munitie (WWM)   
 
====================================================== 
 
Examenonderdeel Waarnemen basis: de volgende exameneisen zijn verwijderd:  
1.05.01/02b:  Verzamelt gegevens.  
  Maakt notities en maakt onderscheid tussen  hoofd- en bijzaken, feiten en 

meningen.  
2.07.01/02b: Noteert een signalement en onderscheidt daarbij de primaire en secundaire 

kenmerken. 
 
========================================================= 
Examenonderdeel Specifiek rapporteren basis: de volgende exameneisen zijn 
verwijderd:  
1.05.01/02  Past de 7 gouden W’s toe. 
1.05.03 Stelt dienstrapporten op. 
1.05.04 Gebruikt de volgende regels m.b.t. Nederlandse taal: 

. spelt de zelfstandige naamwoorden correct. 

. schrijft begrijpelijke zinnen. 

. gebruikt interpunctie, hoofdletters en afkortingen correct. 
 
Examenonderdeel Specifiek rapporteren basis: de volgende exameneis is 
gewijzigd:  
4. exameneis is uitgebreid met exameneis 1.05.07  
 
===================================================== 
Examenonderdeel Praktisch handelen basis: de volgende exameneisen zijn 
verwijderd:  
1.08.01:  Past de professionele basishouding van de beveiliger toe volgens de ARBO-

catalogus PB. 
1.08.04:   Treedt op conform de ARBO-catalogus Particuliere beveiliging bij 

verschillende vormen van agressief gedrag. 
3.11.02:  Controleert vervoersdocumenten zoals die in de Wet vervoer gevaarlijke 

stoffen (WVG) staan beschreven. 
   Controleert op aanwezigheid van gevaarlijke stoffen volgens de Wet 

vervoer gevaarlijke stoffen (WVG). 
4.03.01: Voert korte, eenvoudige Engelse telefoongesprekken over melding 

incidenten en van meldingen over of van personeel.  
1.05.01/02: …. aan de hand van de 7 gouden W’s. 
 
 
Examenonderdeel Praktisch handelen basis: de volgende exameneis is 
toegevoegd:  
8.  Handelt bij het aantreffen van een verward persoon.  
 
===================================================== 
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