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Exameneisen Beveiliging in de zorg  
 
Alle exameneisen behorende bij de examenonderdelen Basiskennis beveiliging in de zorg en  
Vakkennis beveiliging in de zorg en de onderstaande specifieke exameneisen voor de 
Praktijkopdrachten Beveiliging in de zorg worden meegewogen in de uit te werken 
praktijkopdrachten. 
 
Exameneisen beveiliging in de zorg 
 
Alle exameneisen hebben een andere code gekregen en zijn verwerkt in een tabel.  
De codes in rood zijn de exameneisen die reeds eerder op de website zijn gepubliceerd.   
In de tabel met exameneisen zijn de taxonomiecodes van Romiszowski  R (reproductieve 
vaardigheden) en P (productieve vaardigheden) toegevoegd.  
 

Praktijkopdrachten beveiliging in de zorg 
Code Exameneis  Taxonomie 
PIZ.1.01  
3.01.01.01   

Gebruikt t.a.v. uw zorginstelling  
a. de verschillende soorten 

beveiligingswerkzaamheden in uw instelling. 
b. uw bevoegdheden als beveiliger in de zorg 
c. het organisatieschema  

R 

PIZ.1.02  
3.01.01.02  

Controleert de houding en gedragsaspecten van de 
beveiliger in de zorg. 

R 

PIZ.1.03 
3.01.01.03  

Raadpleegt welke (huis)regels (m.b.t. medewerkers 
en/of externen) in uw zorginstelling gelden ten 
aanzien van:  
a. roken, alcohol en medicijngebruik. 
b. van security awareness, digital awareness 

waaronder omgang met social media. 
c. houding, gedrag en persoonlijke hygiëne. 
d. de afhandeling van (bijna) ongevallen en het 

gebruik van PBM’s. 

R 

PIZ.1.04 
3.01.01.04 
 

Kan de volgende formulieren invullen: 
• een officiele waarschuwing. 
• een officiele ontzegging.  

P 

PIZ.1.05 
3.02.02  

Verzamelt gegevens en stelt vragen en vat de 
verzamelde gegevens samen.  
Maakt notities en onderscheid tussen hoofd- en 
bijzaken, feiten en meningen.  

R/P 

PIZ.1.06 
3.02.01 

Stelt een rapport op.  
 

P 

PIZ.1.07 
3.02.03 

Rapporteert in de verleden tijd en in chronologische 
volgorde.  
Schrijft een waarheidsgetrouw, leesbaar/begrijpelijk 
en compleet rapport.  
Noteert voldoende feiten met betrekking tot 
oorzaken, aansprakelijkheid en afwikkeling.  

P 

PIZ.1.08 
3.02.04 

Noteert correct:  
• de adressering (NAW-gegevens van het bedrijf) 
• de ‘AVONDBAR’  
Vermeldt:  
• het woord rapport 

P 
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de openingszin (dag, datum (dd-mm-jjjj), tijdstip (24 
uurs klok) en de plaatsbepaling (daar waar de 
beveiliger zich daadwerkelijk bevindt) 

PIZ.1.09 
3.02.05 

Rapporteert in een gegeven situatie de ter zake 
doende gedetailleerde waarnemingen:  
• situaties met vermelding van redenen van 

wetenschap.  
• aanleiding, oorzaak en gevolg.  
• signalementen en gegevens van voertuigen.  
• noteert gewaarschuwde hulpdiensten, personen, 

familie en instanties.  
• noteert personalia van slachtoffer(s) met evt. 

letsel en schade en neemt hun verklaring op.  
Beschrijft de gehanteerde taakverdeling met collega 
beveiligers en derden.  
Beschrijft op welke manier uitbreiding van gevaar en 
schade is tegengegaan.  
Benoemt voorwerpen, gevaarlijke stoffen, sporen, 
stille getuigen, gebouwen, schades en het 
overbrengen van mensen, voorwerpen en voertuigen.  
Beschrijft de opruiming, herstel schade en de afloop 
(terug in normale situatie).  
Geeft informatie ten behoeve van derden.  
Noteert de personalia van getuigen en deskundigen 
en neemt hun verklaringen op.  
Noteert overige relevante zaken.  

P 

PIZ.1.10 
3.04.01 

Verwerkt informatie met behulp van een 
tekstverwerkingsprogramma en past de functies 
tekstopmaak, invoegen van een tabel/illustratie/foto, 
wijzigingen bijhouden en kop- en  
voetteksten invoegen toe.  

P 

PIZ.1.11 
3.05.01 

Stelt draaiboeken op voor de beveiliging van 
kleinschalige evenementen.  
Gebruikt draaiboeken voor de beveiliging van 
kleinschalige evenementen.  

P 

PIZ.1.12 
3.06.01 

Maakt en geeft een presentatie met behulp van 
software.  
Aandachtspunten voor de presentatie:  
maximaal 6 sheets met 6 regels per sheet.  

R/P 

PIZ.1.13 
3.06.02 

Houdt een presentatie (briefing voor de beveiligers) 
over beveiligings- en veiligheidsplannen voor een 
evenement.  
• gebruikt correcte uitspraak; gebruikt vaktaal 

correct; formuleert in volledige zinnen  
• kijkt de gesprekspartners/toehoorders aan  
• spreekt overtuigend  
• motiveert antwoorden correct en logisch  
• redeneert vanuit opgedane werkervaring  
weegt standpunten tegen elkaar af  

R/P 

PIZ.1.14 
3.06.03 

Bespreekt de gemaakte presentatie m.b.t. het 
gevoerde werkoverleg. 

R/P 

 


