
 

Exameneisen Diploma Coördinator Beveiliging         Pagina 1 van 7 ©SVPB 102019 
Beveiliging van gebouwen 3 2020-2021 

 
 
Exameneisen Diploma Coördinator beveiliging   
(Crebonummer 90550 en 25408) 

 

Toelichting: 

In dit document zijn alle exameneisen opgenomen die deel uitmaken van het SVPB-examen 

Coördinator Beveiliging. De exameneisen zijn geordend per examenonderdeel. 

Per examenonderdeel wordt ook inzichtelijk gemaakt hoe de exameneisen zich verhouden tot de 

twee kerntaken van de kwalificatie Coördinator Beveiliging uit het Kwalificatiedossier Particuliere 

Beveiliging. 

➢ 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 artikelen van het Wetboek van Strafrecht en Wetboek van Strafvordering wijzigen de 

komende jaren. Omdat het om de inhoud van de artikelen gaat en niet om de nummering zijn 

de artikelnummers in de exameneisen met betrekking tot het Wetboek van Strafrecht, het 

Wetboek van Strafvordering en het Burgerlijk Wetboek verwijderd. 
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Examenonderdeel: Beveiliging van gebouwen 3   

 

 

Wijzigingen in exameneisen november 2019 

 

(Gedeeltelijke) gewijzigde exameneisen 

BG3. 1.15  Beschrijft de controle en het toezicht op de uitvoering van werkzaamheden 

 met betrekking tot security en/of safety aspecten en beschrijft hoe de resultaten 

worden gemeld. 

BG3 1.27  Beschrijft het toezicht op de beveiligers met betrekking tot  

• het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

• het kennen en toepassen van de instructies, rekening houdend met specifieke eisen 

en situaties   

• het nakomen van werkafspraken 

• …… en geeft aanwijzingen ter verbetering van  rapportages 

• het toepassen van hospitality, security awareness en proactief beveiligen. 

BG3.1.30    .. security- en digital awareness waaronder het gebruik van social media.  

BG3.1.31  … Beschrijft het begrip datalek. 

BG3.1.32  Benoemt voorstellen ter bevordering van efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering 

van beveiligingswerkzaamheden. 

BG3.1.33 Beschrijft de informatieoverdracht en motiveert voorstellen in situaties waar geen 

procedures voor zijn. 

BG3.1.34 Beschrijft hoe prioriteiten gesteld worden en wie beslissingsbevoegd is. 

BG3.1.36 …. Beschrijft de samenwerking tussen overheidsinstanties en particuliere 

beveiligingsorganisaties. 

BG3.1.43 Benoemt de begrippen uit de circulaire Bewaken en Beveiligen:  

• de Directie Bewaking, Beveiliging en Burgerluchtvaart (DB3) programma Bewaken 

en beveiligen 

BG3 1.44 Beschrijft de diensten die de particuliere beveiligingsorganisaties in de publieke sector 

verlenen. 

 

(Gedeeltelijke) verwijderde exameneisen:  

1.01.13   Beschrijft de vormen van beveiliging. 

1.01.09 Beschrijft het begrip zone/zonering. 

1.03.02 Beschrijft de preventieve controle van de beveiligers op de toepassing van 

procedures en instructies en het nakomen van werkafspraken. 

1.08.01 Benoemt de begrippen:  …. Nationaal crisiscentrum (NCC) 
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Nieuwe exameneisen toegevoegd:  

BG3.1.01  Beschrijft het doel van beveiligen.  

BG3.1.02  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 

BG3 1.03 Beschrijft de 3 beveiligingstaken:  

• toegangsbeheer  

• monitoring  

• afhandeling van incidenten  

BG3 1.04 Omschrijft de competenties die de coordinator moet bezitten om het werk uit te kunnen 

voeren:  

▪ integriteit  

▪ flexibiliteit 

▪ klantgerichtheid 

▪ initiatief nemen  

▪ kunnen samenwerken  

BG3.1.05 Legt de doelstelling van proactief beveiligen uit.  

BG3 1.06 Omschrijft de begrippen m.b.t. proactief beveiligen  

• afwijkende indicator  

• normale situatie 

▪ security questioning 

▪ social engineering  

BG3.1.07 Beschrijft de onderdelen van proactief beveiligen: 

• risico’s inschatten  

• denken vanuit het perspectief van de kwaadwillende 

BG3 1.08  Beschrijft op welke voorwaarden camerabeelden als ondersteunend  

 bewijsmateriaal worden overgedragen aan de politie. 

BG3.1.19  Beschrijft en onderscheidt risico’s van bedrijfsactiviteiten en beschrijft hoe  

   deze risico’s worden gereduceerd. 

BG3 1.24 Beschrijft de opvolging van instructies en procedures bij brandmeldingen. 

BG3 1.40  Beschrijft de rol en verantwoordelijkheid van  

• de eigen werkgever  

• de lokale gezagsdriehoek 

• de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing  

• de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid de minister van Justitie 

en Veiligheid. 

Beschrijft het begrip radicalisering.  

Beschrijft en onderscheidt verschijnselen van radicalisering en het gedrag dat daarbij 

hoort. 

BG3.1.45   Beschrijft en onderscheidt de functie van buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) en 

toezicht en veiligheid (HTV). 

  Beschrijft en onderscheidt de diensten die de particuliere beveiliging en de particuliere 

recherchebureaus in de publieke sector verlenen. 
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Beveiliging van gebouwen 3    

Code Exameneis  Taxonomie 

Basiskennis  

BG3.1.01 

 

Beschrijft het doel van beveiligen. B 

BG3.1.02 

 

Onderscheidt bij het beschermen van de organisatie-

belangen, de begrippen:  

• primair proces  

• te beschermen belangen (de mens, informatie, imago 

(reputatie), (bedrijfs)eigendommen en continuïteit) 

• dreiging en risico’s 

• OBE-maatregelen en informatiebeveiliging 

B 

BG3.1.03 

 

Omschrijft de rol van de coördinator Beveiliging m.b.t. 

de 3 beveiligingstaken:  

• toegangsbeheer 

• monitoring  

• afhandeling van incidenten. 

B 

BG3.1.04 

nieuw 

 

Omschrijft de competenties die de coördinator 

Beveiliging moet bezitten om het werk uit te kunnen 

voeren:  

• organiseren 

• motiveren 

• instrueren 

• inlevingsvermogen 

• stressbestendig 

B 

BG3.1.05 

nieuw 

Legt de doelstelling van proactief beveiligen uit.  B 

BG3.1.06 

nieuw 

 

Onderscheidt de begrippen m.b.t. proactief beveiligen  

• afwijkende indicator  

• normale situatie 

• security questioning 

▪ social engineering 

▪ red teaming  

B 

BG3.1.07 

 

Onderscheidt de onderdelen van proactief beveiligen:  

• risico’s inschatten  

• denken vanuit het perspectief van de kwaadwillende 

B 

BG3.1.08 

 

Omschrijft op welke voorwaarden camerabeelden als 

ondersteunend bewijsmateriaal worden overgedragen 

aan de politie. 

B 

Beveiligingsplan (security) en veiligheidsplan (safety)  

BG3 1.09 

1.01.01 

Beschrijft en onderscheidt het beveiligingsplan en 

veiligheidsplan met betrekking tot een object. 

F/B 

BG3 1.10 

1.01.02 

Beschrijft het beveiligingsplan en veiligheidsplan 

m.b.t. de personeelssterkte en het opleidingsniveau 

van het beveiligingspersoneel. 

B 

BG3 1.11 

1.01.03 

Beschrijft en onderscheidt het beveiligingsplan m.b.t. 

de beschikbare hulpmiddelen. 

B 

BG3 1.12 

1.01.04   

Beschrijft het veiligheidsplan m.b.t. het beschikbare 

veiligheidsmaterieel. 

B 

BG3 1.13 

1.01.05.01 

Controleert een werkplan in relatie tot het 

veiligheidsplan m.b.t. het uitvoeren van bijzondere 

werkzaamheden. 

B 
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BG3.1.14 

1.01.05.02  

Beschrijft de controle van een werkplan in relatie tot 

het veiligheidsplan (safety) met betrekking tot het 

werken met gevaarlijke stoffen. 

B 

BG3.1.15 

1.01.06 

Beschrijft de controle en het toezicht op de 

uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot 

safety aspecten en beschrijft hoe de resultaten 

worden gemeld. 

B 

BG3.1.16 

1.01.07 

Beschrijft tekortkomingen in bestaande beveiligings- 

en veiligheidsplannen met betrekking tot risico’s en 

incidenten. 

B 

BG3.1.17 

1.01.14 

Geeft relevante informatiebronnen aan voor 

beveiligings- en veiligheidsplannen. 

B 

BG3.1.18 

1.01.08 

Benoemt risico’s van menselijke, natuurlijke of 

technische aard in bestaande beveiligings- en 

veiligheidsplannen.  

F 

BG3.1.19   

 

Beschrijft en onderscheidt risico’s van 

bedrijfsactiviteiten en beschrijft hoe hoe deze risico’s 

kunnen worden gereduceerd. 

F/B  

BG3.1.20 

1.01.09 

Beschrijft de organisatorische maatregelen in 

bestaande beveiligings- en veiligheidsplannen. 

B 

BG3.1.21 

1.01.10 

Beschrijft de bouwkundige maatregelen in bestaande 

beveiligings- en veiligheidsplannen. 

B 

BG3.1.22 

1.01.11 

Beschrijft de elektronische maatregelen in bestaande 

beveiligings- en veiligheidsplannen. 

B 

BG3.1.23 

1.01.12 

Beschrijft de brandpreventieve maatregelen in 

bestaande beveiligings- en veiligheidsplannen. 

B 

BG3.1.24 Beschrijft het optreden bij incidenten.  B 

BG3 1.25   

 

Beschrijft de opvolging van instructies en procedures bij 

brandmeldingen. 

F/B 

BG3.1.26 

1.01.13 

Benoemt en beschrijft de begrippen: 

• integrale beveiliging 

• fysieke beveiliging 

• informatiebeveiliging 

B/F 

Toezicht, coördinatie en evaluatie van uitvoerende beveiligings-

werkzaamheden. 

 

BG3.1.27 

1.02.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beschrijft het toezicht op de beveiligers met betrekking 

tot 

• het omgaan met en instrueren over electronische 

beveiligingsmaatregelen: het doel; de werking en de 

voor- en nadelen 

• de dienstuitvoering 

• het opvolgen van veiligheidsvoorschriften  

• het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 

• het kennen en toepassen van de instructies, rekening 

houdend met specifieke eisen en situaties   

• het nakomen van werkafspraken 

• het bij zich hebben van een legitimatiebewijs zoals 

bedoeld in de Wpbr 

• het juist gebruik van communicatiemiddelen  

• het overdragen van werk 

• het kennen en toepassen van de instructies, rekening 

houdend met specifieke eisen en situaties  

• het nakomen van werkafspraken  

• het nakomen van de afspraken tussen opdrachtgever 

en opdrachtnemer 

 

 

 

 

 

B 
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• de door beveiligers geschreven rapportages en geeft 

aanwijzingen ter verbetering van  rapportages 

• het toepassen van hospitality, security awareness en 

proactief beveiligen. 

BG3.1.28 

1.03.01 

Beschrijft zijn functie als aanspreekpunt voor de 

beveiligers met betrekking tot procedures en 

werkafspraken. 

B 

BG3.1.29 

1.03.03 

Geeft aan welke personen geïnformeerd moeten worden. 

Beschrijft het begrip afbreukrisico. 

B 

BG3.1.30 

1.04.01 

 

Beschrijft de begrippen security- en digital 

awareness.  

Benoemt risicovol gedrag en geeft aan hoe de 

kwaliteit van de beveiliging gestimuleerd kan worden 

door middel van het bevorderen van security- en 

digital awareness waaronder gebruik van social 

media.  

F/B 

BG3.1.31 

1.04.01 

 

Beschrijft de manier hoe te zorgen dat met 

persoonsgebonden informatie van de klant en van de 

eigen medewerkers goed (veilig) wordt omgegaan. 

Beschrijft het begrip datalek. 

Meldt datalekken binnen de eigen organisatie.  

Beschrijft de situaties waarbij aan de Autoriteit 

Persoonsgegevens het verlies van informatie moet 

worden gemeld.  

F/B 

BG3.1.32 

1.05.01 

 

Benoemt voorstellen ter bevordering van efficiëntie en 

effectiviteit van de uitvoering van 

beveiligingswerkzaamheden. 

F 

BG3.1.33 

1.06.02 

Beschrijft de informatieoverdracht en motiveert 

voorstellen in situaties waar geen procedures voor zijn. 

 

B 

BG3.1.34 

1.06.01 

Geeft in situaties waar geen procedures voor zijn aan, 

hoe er gehandeld moet worden en weegt daarbij de 

belangen af van zowel opdrachtgever als eigen 

werkgever.  

Beschrijft hoe prioriteiten gesteld worden en wie 

beslissingsbevoegd is. 

F/B 

BG3.1.35 

1.07.01 

 

Beschrijft de coördinatie en evaluatie van de uitvoering 

van beveiligingswerkzaamheden bij onregelmatigheden 

en incidenten. 

 

B 

BG3.1.36 

1.07.02 

 

Beschrijft de samenwerking met beveiligings-

organisaties en hulpverlenende instanties. 

Beschrijft de samenwerking tussen 

overheidsinstanties en beveiligingsorganisaties. 

Geeft in dit kader de bevoegdheden en 

verantwoordelijkheden van deze organisaties aan. 

 

 

B 

Kennis van diverse begrippen  

BG3.1.37 

1.07.03 

Benoemt het begrip opschaling.  F 

BG3.1.38 

1.07.04 

Benoemt de begrippen:  

• bedrijfshulpverlening (BHV)  

• crisis(management)-team 

F 

BG3.1.39 

1.07.05 

 

Benoemt de begrippen:  

• Geneeskundige hulpverlening in de regio (GHOR),  

• veiligheidsregio  

• Explosieven opruimingscommando (EOC). 

F 
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BG3.1.40 

1.08.01 

 

Benoemt de begrippen:  

• Stelsel bewaken en beveiligen  

• Vitale infrastructuur  

• Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid (NCTV). 

F/B 

BG3.1.41 

1.08.01 

Beschrijft de rol en verantwoordelijkheid van  

• de eigen werkgever 

• de minister van Justitie en Veiligheid. 

• de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en 

Veiligheid  

• de lokale gezagsdriehoek 

• de portefeuillehouder Conflict- en Crisisbeheersing  

F/B 

BG3.1.42 

1.08.01 

Beschrijft het begrip radicalisering.  

Beschrijft en onderscheidt verschijnselen van 

radicalisering en het gedrag dat daarbij hoort. 

F/B 

BG3.1.43 

1.08.02 

 

Benoemt de begrippen uit de circulaire Bewaken en 

Beveiligen:  

• rijksdomein  

• decentraal domein  

• lokaal bevoegd gezag  

• dreigingsanalyse of dreiginginschatting   

• programma bewaken en beveiligen 

F 

BG3 1.44 

 

Beschrijft en onderscheidt de functie van buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA) en handhaver toezicht en 

veiligheid (HTV). 

Beschrijft de diensten die de particuliere 

beveiligingsorganisaties in de publieke sector verlenen. 

F/B 

 

 


