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Examenonderdeel Kennis van uitvoering en situationele coördinatie BVL N3 

 

Wijzigingen ten opzichte van versie 032021: 

Kennis van uitvoering en situationele coördinatie  beveiligingsorganisatie  

KSC.1.12 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 

• brandstichting  

• brand door schuld   

• veroorzaken brandgevaar 

F 

KSC.1.14 

 

Benoemt de begrippen uit de circulaire Bewaken en Beveiligen:  

• Stelsel bewaken en beveiligen  

• Vitale infrastructuur  

• Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(NCTV). 

F/B 

KSC.1.20 Beschrijft het begrip Open Source Intelligence (OSINT). 

Noemt voordelen en nadelen en noemt standaard 

beveiligingsmaatregelen om informatie veilig te zoeken en op te 

slaan. 

F/B 

KSC.1.31 

 

Controleert Beschrijft de controle van een werkplan in relatie tot 

het veiligheidsplan met betrekking tot het uitvoeren van bijzondere 

werkzaamheden. 

B 

KSC.1.32 

 

Beschrijft de controle van een werkplan in relatie tot het 

veiligheidsplan (safety) met betrekking tot het werken met 

gevaarlijke stoffen. 

B 

KSCVB.1.01 

t/m 

KSCVB.1.36 

I.v.m. gewijzigde naam van het examenonderdeel is de afkorting 

ook gewijzigd. 

 

 
 

Examenonderdeel Kennis van beveiligingsorganisatie BVL N3 

Code Exameneis  Taxonomie 

P2-K1 Coördineert situationeel de uitvoering van de (beveiligings)werkzaamheden  

P2-K2 Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit van de 

(beveiligings)werkzaamheden 

Wet- en regelgeving 

KSC.1.01 Beschrijft met betrekking tot Uitvoeringswet Algemene verordening 

gegevensbescherming (UAVG) het doel van de wet. 

Onderscheidt het verwerken van, het omgaan met en het 

beschikbaar stellen van persoonsgegevens. 

Beschrijft:  

• hoe lang 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 

F/B 

KSC.1.02 

 

Onderscheidt de begrippen: vertrouwelijkheid, ethiek, grondrecht, 

evenredigheidsbeginsel, persoonsgegeven, betrokkene, 

verwerkersovereenkomst, bescherming persoonsgegevens, 

verwerker van informatie, register van verwerkingsactiviteiten, 

functionaris gegevensverwerking, incidentenregister, datalekken, 

meldplicht van datalekken en Autoriteit Persoonsgegevens. 

B 

KSC.1.03 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Burgerlijk Wetboek de 

begrippen:  

• gevonden en verloren zaken  

F/B 
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• verplichtingen van de vinder 

KSC.1.04 

 

Beschrijft volgens het Burgerlijk Wetboek het feit dat de werkgever 

voor daden van ondergeschikten aansprakelijk kan worden gesteld. 

F 

KSC.1.05 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 

deelneming aan strafbare feiten. 

F/B 

KSC.1.06 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 

begrippen:  

• inklimming  

• valse sleutel 

F/B 

KSC.1.07 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 

begrippen: 

• computervredebreuk 

• vernieling computergegevens  

• vernieling computergegevens door schuld 

F/B 

KSC.1.08 

 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 

begrippen: 

• schennis van de eerbaarheid 

• verkrachting 

F/B 

KSC.1.09 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 

• wederrechtelijke vrijheidsberoving 

F 

KSC.1.10 

 

Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 

• valsheid in geschrifte  

• vals identiteitsbewijs 

F 

KSC.1.11 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 

• weigeren hulpbetoon aan openbare macht 

F 

KSC.1.12 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 

• veroorzaken brandgevaar 

F 

Veiligheidsketen 

KSC.1.13 

 

 

Beschrijft uit de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en 

recherchebureaus (Wpbr): 

• de definitiebepalingen (art. 1 lid 1 en lid 5, art. 5) 

• uitvoering van de werkzaamheden van het personeel (art. 6 t/m 

9) 

• handhaving (art. 11 t/m 14). 

Beschrijft uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en 

recherchebureaus (Rpbr): 

• de definitiebepalingen (art.1) 

• optreden naar buiten (art. 2) 

• opzet en inrichting van de beveiligingsorganisatie (art.3 lid 1) 

• de vertrouwelijke gegevens (art. 4)  

• de opleidingseisen (art. 5 lid 1-6) 

• ongeüniformeerden (art. 9) 

• uiterlijk uniform (art. 12) 

• model legitimatiebewijzen (art. 13) 

• informeren politie (art. 19). 

F/B 

KSC.1.14 

 

Benoemt de begrippen uit de circulaire Bewaken en Beveiligen:  

• Stelsel bewaken en beveiligen  

• Vitale infrastructuur  

• Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(NCTV). 

F/B 

KSC.1.15 

 

Benoemt de begrippen uit de circulaire Bewaken en Beveiligen:  

• rijksdomein  

• decentraal domein  

F 
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• lokaal bevoegd gezag  

• dreigingsanalyse of dreigingsinschatting 

• programma Bewaken en Beveiligen 

KSC.1.16 

 

Beschrijft en onderscheidt de functie van buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA) en handhaver toezicht en veiligheid 

(HTV). 

Beschrijft de bevoegdheden die de particuliere 

beveiligingsorganisaties bij diensten in de publieke ruimte hebben. 

F/B 

Omgaan met risico’s 

KSC.1.17 

 

Beschrijft tekortkomingen in bestaande beveiligings- en 

veiligheidsplannen met betrekking tot risico’s en incidenten. 

B 

KSC.1.18 Beschrijft risico’s van menselijke, natuurlijke of technische aard in 

bestaande beveiligings- en veiligheidsplannen.  

F/B 

KSC.1.19 Beschrijft en onderscheidt risico’s van bedrijfsactiviteiten en 

beschrijft hoe deze risico’s kunnen worden gereduceerd. 

F/B  

P2-K1 Coördineert situationeel de uitvoering van de (beveiligings)werkzaamheden 

Uitvoering beveiligingswerkzaamheden 

KSC.1.20 Beschrijft het begrip Open Source Intelligence (OSINT). 

Noemt voordelen en nadelen en noemt standaard 

beveiligingsmaatregelen om informatie veilig te zoeken en op te 

slaan. 

F/B 

KSC.1.21 Beschrijft het doel van beveiligen. 

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 

KSC.1.22 Omschrijft de rol van de Beveiliger niveau 3 m.b.t. de 3 

beveiligingstaken:  

• toegangsbeheer 

• monitoring 

• afhandeling van incidenten. 

B 

KSC.1.23 Beschrijft en onderscheidt technische hulpmiddelen die de taken 

toegangsbeheer, monitoring en afhandelen van incidenten 

ondersteunen. Beschrijft hoe deze middelen bijdragen aan het 

ondersteunen van de beveiligingsprocessen. 

F/B 

Situationeel aansturen 

KSC.1.24 

 

Benoemt en onderscheidt in zijn communicatie met zijn collega 

beveiligers: 

• informerende gesprekken 

• feedback/corrigerende gesprekken 

• conflictgesprekken 

F/B 

KSC.1.25 

 

Beschrijft het verloop van een inwerktraject. 

Beschrijft de tekortkomingen in beroepsvaardigheden en kan 

verbeterpunten aangeven. 

Beschrijft hoe het inwerktraject wordt aangepast rekening houdend 

met de belangen van het object waar de beveiliger werkt en van de 

opdrachtgever. 

F/B 

KSC.1.26 

 

Beschrijft de communicatie met  

• opdrachtgevers 

• leidinggevenden  

F 
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• planners 

• personeel van in- en externe partijen 

• collega beveiligers 

KSC.1.27 

 

Beschrijft de planning van de dagelijkse inzet van het team, 

rekening houdend met de vereiste sterkte, beschikbaarheid en 

kwalificaties van de medewerkers. 

F 

KSC.1.28 

 

Beschrijft hoe werkschema’s en roosters worden ontwikkeld, 

rekening houdend met  

• de bedrijfsbelangen en eisen van de opdrachtgever  

• de inzetbaarheid en belangen van beveiligers voldoende 

afwisselend werk. 

F/B 

KSC.1.29 

 

Beschrijft en onderscheidt de diverse leiderschapsstijlen. 

Beschrijft valkuilen bij coaching. 

F/B 

P2-K2 Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit van de 

(beveiligings)werkzaamheden 

Procedures en rapportages 

KSC.1.30 

 

Beschrijft het veiligheidsplan m.b.t. het beschikbare 

veiligheidsmaterieel. 

B 

KSC.1.31 

 

Beschrijft de controle van een werkplan met betrekking tot het 

uitvoeren van bijzondere werkzaamheden. 

B 

KSC.1.32 

 

Beschrijft de controle van een werkplan met betrekking tot het 

werken met gevaarlijke stoffen. 

B 

KSC.1.33 Beschrijft de uitvoering van calamiteitenoefeningen.  F 

KSC.1.34 Onderscheidt de opvolging van instructies en procedures bij 

incidenten en calamiteiten. 

F/B 

KSC.1.35 

 

Beschrijft de administratieve afhandeling van alle voor de dienst 

noodzakelijke documenten. 

F 

KSC.1.36 Beschrijft welke input de beveiliger niv3 moet leveren voor 

managementrapportages. 

F 

 


