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Exameneisen Event security  
 

Alle exameneisen hebben een andere code gekregen en zijn verwerkt in een tabel.  

In de tabel met exameneisen zijn de taxonomiecodes van Romiszowski F (feitelijke 

kennis) en B (begripsmatige kennis; de kandidaat wordt ook op inzicht bevraagd) 

toegevoegd. 

Exameneisen die zijn toegevoegd, verwijderd of inhoudelijk zijn gewijzigd staan in 

onderstaand schema apart benoemd, het totale overzicht van de exameneisen begint op 

pagina 7. 

 

Verwijderd uit lijst met begrippen:  

Facilitysysteem Toegangssysteem gebruik makend van passen en/of polsbandjes 

 

Toegevoegd aan lijst met begrippen: 

Accreditatiesysteem Toegangssysteem gebruik makend van passen en/of polsbandjes 

 

Code 

oud 

Exameneis oud Code 

nieuw 

Exameneis nieuw 

BOB 

1.04 

 

 ESO.1.01 Benoemt en onderscheidt 

aspecten van de basishouding van 

de event security officer: 

• alert 

• dienstverlenend 

• doortastend 

• met overwicht 

• integer 

• niet discriminerend 

• flexibel 

• proactief  

1.02/ 

1.03 

Geeft aan onder welke 

voorwaarden technische 

beveiligingsmiddelen bij 

specifieke  

evenementen gebruikt kunnen 

worden en beschrijft van de 

meest voorkomende 

technische beveiligingsmiddelen 

de voor- en nadelen. 

 Beschrijft de meest voorkomende 

beveiligingshulpmiddelen. 

1.06 Omschrijft het begrip 

facilitysysteem. 

ESO.1.06 Beschrijft het begrip 

accreditatiesysteem. 

1.07/ 

1.08 

Noemt de toepassingen van 

compartimentering en geeft het 

belang van vluchtroutes aan. 

ESO.1.07 Beschrijft toepassingen van 

compartimentering. 

1.07/ 

1.08 

Noemt de toepassingen van 

compartimentering en geeft het 

belang van vluchtroutes aan. 

ESO.1.08 Beschrijft het belang van 

vluchtroutes. 

1.15 Omschrijft de basisbegrippen op 

het gebied van EHBO. 

ESO.1.12 Beschrijft vijf basisbegrippen op 

het gebied van EHBO volgens de 

richtlijnen EHBO van het Oranje 

Kruis 
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nieuw  ESO.1.13 Beschrijft de potentiële gevaren 

van een drone in relatie tot een 

evenement. 

2.01 Geeft op hoofdlijnen aan wat in 

het kader van 

evenementenbeveiliging is 

vermeld in de Regeling 

particuliere 

beveiligingsorganisaties en 

recherchebureaus (RPBR). 

ESO.1.14 Beschrijft op hoofdlijnen wat in 

het kader van 

evenementenbeveiliging is 

vermeld in de Regeling 

particuliere 

beveiligingsorganisaties en 

recherchebureaus (RPBR, art. 5 

lid 1, 2 en 4. en art. 7a) 

2.03 Omschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging de 

Arbeidsomstandighedenwet en 

kan 

daarbij een toelichting geven op 

de volgende punten: 

• het belang van een 

professionele basishouding 

van de beveiliger zoals 

omschreven in de ARBO-

catalogus Particuliere 

beveiliging en de verschillende 

elementen 

• het draaiboek ‘bij ongewenst 

gedrag’ uit de ARBO-catalogus 

Particuliere beveiliging 

• de gevolgen voor een event 

security officer die getuige is 

van agressie 

ESO.1.16 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging de 

Arbeidsomstandighedenwet en 

onderscheidt daarin de volgende 

punten: 

• het belang van een 

professionele basishouding 

van de event security officer 

ten aanzien van 

arbeidsomstandigheden op de 

werkplek  

• de reactie op ongewenst 

gedrag 

• de gevolgen voor een event 

security officer die getuige is 

van agressie 

2.05 Omschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging 

onderstaande wetgeving: 

• Wegenverkeerswet 

• Auteurswet 

• Vuurwerkbesluit 

ESO.1.18 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging 

onderstaande wetgeving: 

• Wegenverkeerswet 

• Auteurswet 

2.06 Kan in het kader van 

evenementbeveiliging bepalingen 

op de volgende gebieden  

benoemen en onderscheiden: 

• drank- en horecawetgeving 

• Opiumwet 

• voorwerpen die vallen onder de 

Wet wapens en munitie 

ESO.1.19 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging 

onderstaande wetgeving: 

• drank- en horecawetgeving 

• Opiumwet 

• Wet wapens en munitie 

  



 
 

 
Exameneisen Examenonderdeel Event Security 
2021-2022 3 van 14  © SVPB012021

   

 

2.08 Kan in het kader van 

evenementbeveiliging bepalingen 

op de volgende gebieden  

benoemen en onderscheiden:  

• in staat van dronkenschap die 

de openbare orde verstoort 

(art. 426) 

• openbare dronkenschap (art. 

453) 

• schennis van de eerbaarheid 

• samenscholing 

ESO.1.20 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging de 

volgende strafbare feiten:  

• in staat van dronkenschap de 

openbare orde verstoren  

• openbare dronkenschap  

• schennis van de eerbaarheid 

2.11/ 

2.13 

Kan in het kader van 

evenementbeveiliging bepalingen 

op de volgende gebieden  

benoemen en onderscheiden: 

• huisvredebreuk 

• lokaalvredebreuk 

 

  

ESO.1.24 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging de 

volgende strafbare feiten: 

• huisvredebreuk  

• lokaalvredebreuk  

• onbevoegd aanwezig 

zijn/verboden toegang (art. 

461) 

• inklimming 

• de privaatrechtelijke grondslag 

voor het ontzeggen van 

toegang 

2.13 Kan in het kader van 

evenementbeveiliging de 

bepalingen op de volgende 

gebieden  

benoemen en onderscheiden: 

• onbevoegd aanwezig zijn (art. 

461) 

• inklimming 

• de privaatrechtelijke grondslag 

voor het ontzeggen van 

toegang 

 Gecombineerd met ESO.1.24 

3.01 Benoemt verschillende 

evenementsoorten en –

kenmerken en benoemt per 

evenementsoort de aspecten van 

de beveiligingstaken. 

ESO.1.26 Beschrijft verschillende 

evenementsoorten en -

kenmerken. 

3.02/ 

3 

Omschrijft binnen welk wettelijk 

organisatorisch kader de event 

security officer functioneert en 

benoemt zijn taken en 

verantwoordelijkheden. 

ESO.1.27 Beschrijft binnen welk kader de 

event security officer functioneert 

en beschrijft zijn taken en 

verantwoordelijkheden. 
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3.05 Beschrijft: 

de verschillende 

veiligheidsorganisaties en hun 

voornaamste werkzaamheden 

(politie, brandweer, 

ambulancediensten, defensie, 

particuliere beveiliging en 

particuliere recherchebureaus, 

AIVD, MIVD, NCTV, gemeenten) 

de sociale partners in de 

particuliere beveiligingsbranche 

(vakbonden en 

werkgeversorganisaties) 

ESO.1.28 Beschrijft de verschillende 

veiligheidsorganisaties en hun 

voornaamste werkzaamheden 

(politie, brandweer, 

ambulancediensten, particuliere 

beveiliging). 

3.06 Kan de werkzaamheden 

behorende bij de volgende 

functies benoemen en 

onderscheiden en geeft aan waar 

deze in het veiligheidsdomein 

elkaar ondersteunen:  

• beveiliger 

• brandwacht 

• centralist 

• event security officer 

• geld- en waardetransporteur 

• hondengeleider 

• horecaportier 

• medewerker toezicht en 

veiligheid en handhaving 

• parkeerbeheerder 

• persoonsbeveiliger 

• verkeersregelaar 

• voetbalsteward 

ESO.1.29 Beschrijft en onderscheidt de 

werkzaamheden behorende bij de 

volgende functies. Legt uit waar 

deze in het veiligheidsdomein 

elkaar ondersteunen:  

• beveiliger 

• buitengewoon 

opsporingsambtenaar (BOA) 

• brandwacht 

• centralist 

• event security officer 

• EHBO-medewerker 

• geld- en waardetransporteur 

• hondengeleider 

• horecaportier 

• medewerker toezicht en 

handhaving 

• parkeerbeheerder 

• persoonsbeveiliger 

• verkeersregelaar 

• voetbalsteward 

4.01/ 

2 

Herkent bepaalde specifieke 

gedragingen van personen en 

noemt hiervan in hoofdlijnen de 

volgende oorzaken: 

• groepsgedrag 

• gebruik van alcohol 

• gebruik van drugs 

• psychische problemen 

• sociale achtergronden 

• culturele achtergronden 

Geeft daarbij aan op welke wijze 

met dit gedrag kan worden 

omgegaan. 

ESO.1.30 Herkent bepaalde specifieke 

gedragingen van personen en 

noemt hiervan in hoofdlijnen de 

volgende oorzaken: 

• groepsgedrag 

• culturele achtergronden 

Geeft daarbij aan op welke wijze 

met dit gedrag kan worden 

omgegaan. 
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4.01/ 

2 

Herkent bepaalde specifieke 

gedragingen van personen en 

noemt hiervan in hoofdlijnen de 

volgende oorzaken: 

• groepsgedrag 

• gebruik van alcohol 

• gebruik van drugs 

• psychische problemen 

• sociale achtergronden 

• culturele achtergronden 

Geeft daarbij aan op welke wijze 

met dit gedrag kan worden 

omgegaan. 

ESO.1.31 Herkent bepaalde specifieke 

gedragingen van personen en 

noemt hiervan in hoofdlijnen de 

volgende oorzaken: 

• gebruik van alcohol 

• gebruik van drugs 

Geeft daarbij aan op welke wijze 

met dit gedrag kan worden 

omgegaan. 

4.03 Omschrijft de meest 

voorkomende terminologie bij 

evenementen in de Nederlandse 

en Engelse taal. Zie 

begrippenlijst. 

ESO.1.32 Begrippenlijst toegevoegd (einde 

van het document) 

4.04/ 

5 

Geeft het belang aan van goede 

communicatie en beschrijft de 

verschillende 

communicatietechnieken.  

Beschrijft het begrip social media 

en geeft aan hoe correct 

omgegaan moet worden met 

social media. 

ESO.1.33 Beschrijft het belang van goede 

communicatie en onderscheidt 

verbale en non verbale 

communicatie. 

4.04/ 

5 

Geeft het belang aan van goede 

communicatie en beschrijft de 

verschillende 

communicatietechnieken.  

Beschrijft het begrip social media 

en geeft aan hoe correct 

omgegaan moet worden met 

social media. 

ESO.1.34 Beschrijft het begrip social media 

en geeft aan hoe correct 

omgegaan moet worden met 

social media. 
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4.06/ 

7 

Geeft aan hoe conflicten kunnen 

ontstaan, kan technieken van 

conflicthantering benoemen, kan 

deze technieken toelichten en kan 

het belang aangeven van een 

alerte lichaamshouding, mimiek 

en stemgebruik. 

Geeft aan welke signalen bij 

personen kunnen duiden op het 

ontstaan van agressie en/of 

geweld en herkent deze in 

gegeven situaties. 

Onderscheidt de volgende vormen 

van agressie en noemt bij elke 

vorm voorbeelden:  

verbale en non-verbale agressie 

agressie met gebruiksvoorwerpen 

fysieke agressie 

Geeft in het kader van omgaan 

met agressie en/of geweld aan 

wat verstaan wordt onder de 

volgende ongewenste 

gedragingen, onderscheidt deze 

en geeft van elk gedrag 

voorbeelden: 

excuses voor het gedrag 

ontkenning van het gedrag 

uitzondering vragen op de regel 

kritiek hebben op de regel 

kritiek hebben op de event 

security officer 

volharden in agressief gedrag 

ESO.1.35 Beschrijft hoe conflicten kunnen 

ontstaan. Beschrijft technieken 

van conflicthantering en legt deze 

technieken uit.  

4.06/ 

7 

Zie hierboven ESO.1.36 Beschrijft het belang van een 

alerte lichaamshouding, mimiek 

en stemgebruik. 

4.06/ 

7 

Zie hierboven ESO.1.37 Beschrijft welke signalen bij 

personen kunnen duiden op het 

ontstaan van agressie en/of 

geweld en herkent deze in 

gegeven situaties. 

4.06/ 

7 

Zie hierboven ESO.1.38 Onderscheidt de volgende vormen 

van agressie en noemt bij elke 

vorm voorbeelden:  

• verbale en non-verbale 

agressie 

• agressie met 

gebruiksvoorwerpen 

• fysieke agressie 

  



 
 

 
Exameneisen Examenonderdeel Event Security 
2021-2022 7 van 14  © SVPB012021

   

 

4.06/ 

7 

Zie hierboven ESO.1.39 Beschrijft in het kader van 

omgaan met agressie en/of 

geweld de volgende ongewenste 

gedragingen en geeft van elk 

gedrag voorbeelden: 

• excuses voor het gedrag 

• ontkenning van het gedrag 

• uitzondering vragen op de 

regel 

• kritiek hebben op de regel 

• kritiek hebben op de event 

security officer 

• volharden in agressief gedrag 

4.08 Benoemt het belang van 

rapporteren en beschrijft de wijze 

waarop een rapport wordt 

opgebouwd. 

ESO.1.40 Beschrijft het belang van 

rapporteren en beschrijft de wijze 

waarop een specifiek rapport 

wordt opgebouwd volgens de 

‘AVONDBAR’ methode. Beschrijft 

de zeven W’s. 
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Event security  
Code Exameneis  Taxonomie 
 De kandidaat beheerst de basiskennis met 

betrekking tot evenementenbeveiliging. 

 

ESO.1.01 

 

Benoemt en onderscheidt aspecten van de 

basishouding van de event security officer: 

• alert 

• dienstverlenend 

• doortastend 

• met overwicht 

• integer 

• niet discriminerend 

• flexibel 

• proactief 

F/B 

ESO.1.02 

 

Beschrijft: 

• privaatrechtelijke oppervlakkige 

veiligheidsfouilleringen 

• visitatie 

• onderzoek aan lichaam en kleding 

F 

ESO.1.03 

 

Beschrijft de meest voorkomende 

beveiligingshulpmiddelen. 

F 

ESO.1.04 

 

Beschrijft het belang van het houden van 

toezicht en surveilleren tijdens evenementen. 

F 

ESO.1.05 

 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen crowd 

management en crowd control.  

F/B 

ESO.1.06 

 

Beschrijft het begrip accreditatiesysteem. F 

ESO.1.07 

 

Beschrijft toepassingen van 

compartimentering. 

F 

ESO.1.08 

 

Beschrijft het belang van vluchtroutes. F 

ESO.1.09 

 

Beschrijft het belang van 

ontruimingsprocedures. Beschrijft de 

verschillende omstandigheden waarin een 

ontruiming kan plaatsvinden en beschrijft de 

rol van een event security officer bij een 

ontruiming. 

F 

ESO.1.10 

 

Beschrijft en legt uit waarom en op welke wijze 

een bezoeker uit een mensenmassa verwijderd 

moet worden. 

F/B 

ESO.1.11 Beschrijft verschillende brandoorzaken en de 

preventieve en repressieve maatregelen ten 

aanzien van brand. 

F 

ESO.1.12 Beschrijft vijf basisbegrippen op het gebied van 

EHBO volgens de richtlijnen EHBO van het 

Oranje Kruis 

F 

ESO.1.13 

(nieuw) 

Beschrijft de potentiële gevaren van een drone 

in relatie tot een evenement. 

F 
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 De kandidaat kan de wet- en regelgeving 

bij evenementenbeveiliging omschrijven. 

 

ESO.1.14 Beschrijft op hoofdlijnen wat in het kader van 

evenementenbeveiliging is vermeld in de 

Regeling particuliere beveiligingsorganisaties 

en recherchebureaus (RPBR, art. 5 lid 1, 2 en 

4. en art. 7a) 

F 

ESO.1.15 Beschrijft en onderscheidt het verschil tussen 

huisregels en wetgeving ten aanzien van 

beveiliging van evenementen. 

F/B 

ESO.1.16 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging de 

Arbeidsomstandighedenwet en onderscheidt 

daarin de volgende punten: 

• het belang van een professionele 

basishouding van de event security officer 

ten aanzien van arbeidsomstandigheden op 

de werkplek  

• de reactie op ongewenst gedrag 

• de gevolgen voor een event security officer 

die getuige is van agressie 

F/B 

ESO.1.17 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging de volgende 

dwangmiddelen uit het Wetboek van 

Strafvordering: 

• aanhouden 

• staande houden 

• in beslag nemen 

• onderzoek aan lichaam en kleding 

F 

ESO.1.18 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging onderstaande 

wetgeving: 

• Wegenverkeerswet 

• Auteurswet 

F 

ESO.1.19 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging onderstaande 

wetgeving: 

• drank- en horecawetgeving 

• Opiumwet 

• Wet wapens en munitie 

F 

ESO.1.20 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging de volgende strafbare 

feiten: 

• zakkenrollerij 

• straatschenderij 

• vernieling 

• wederspannigheid 

• diefstal 

F 
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ESO.1.21 Beschrijft in het kader van 

evenementbeveiliging de volgende strafbare 

feiten:  

• in staat van dronkenschap  de openbare 

orde verstoren  

• openbare dronkenschap  

• schennis van de eerbaarheid 

F 

ESO.1.22 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging de volgende strafbare 

feiten: 

• (opzettelijke) brandstichting 

• brand door schuld 

F 

ESO.1.23 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging de identificatieplicht. 

F 

ESO.1.24 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging de volgende strafbare 

feiten: 

• huisvredebreuk  

• lokaalvredebreuk  

• onbevoegd aanwezig zijn/verboden toegang 

(art. 461) 

• inklimming 

• de privaatrechtelijke grondslag voor het 

ontzeggen van toegang 

F/B 

ESO.1.25 Beschrijft in het kader van 

evenementenbeveiliging de volgende strafbare 

feiten: 

• mishandeling 

• openlijke geweldpleging 

• bedreiging 

• belediging 

• discriminatie 

F 

 De kandidaat beschikt over de basiskennis 

ten aanzien van bestuur en organisatie 

met betrekking tot 

evenementenbeveiliging. 

 

ESO.1.26 Beschrijft verschillende evenementsoorten en -

kenmerken. 

F 

ESO.1.27 Beschrijft binnen welk kader de event security 

officer functioneert en beschrijft zijn taken en 

verantwoordelijkheden.  

F 
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ESO.1.28 Beschrijft de verschillende 

veiligheidsorganisaties en hun voornaamste 

werkzaamheden (politie, brandweer, 

ambulancediensten, particuliere beveiliging). 

F 

ESO.1.29 Beschrijft en onderscheidt de werkzaamheden 

behorende bij de volgende functies. Legt uit 

waar deze in het veiligheidsdomein elkaar 

ondersteunen:  

• beveiliger 

• buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 

• brandwacht 

• centralist 

• event security officer 

• EHBO-medewerker 

• geld- en waardetransporteur 

• hondengeleider 

• horecaportier 

• medewerker toezicht en handhaving 

• parkeerbeheerder 

• persoonsbeveiliger 

• verkeersregelaar 

• voetbalsteward 

F/B 

 De kandidaat beschikt over sociaal-

communicatieve basiskennis met 

betrekking tot evenementenbeveiliging. 

 

ESO.1.30 Herkent bepaalde specifieke gedragingen van 

personen en noemt hiervan in hoofdlijnen de 

volgende oorzaken: 

• groepsgedrag 

• culturele achtergronden 

Geeft daarbij aan op welke wijze met dit 

gedrag kan worden omgegaan. 

F 

ESO.1.31 Herkent bepaalde specifieke gedragingen van 

personen en noemt hiervan in hoofdlijnen de 

volgende oorzaken: 

• gebruik van alcohol 

• gebruik van drugs 

Geeft daarbij aan op welke wijze met dit 

gedrag kan worden omgegaan. 

F 

ESO.1.32 Omschrijft de meest voorkomende terminologie 

bij evenementen in de Nederlandse en Engelse 

taal. Zie begrippenlijst. 

F 

ESO.1.33 

 

Beschrijft het belang van goede communicatie 

en onderscheidt verbale en non verbale 

communicatie. 

F 

ESO.1.34 

 

Beschrijft het begrip social media en geeft aan 

hoe correct omgegaan moet worden met social 

media. 

F 

ESO.1.35 Beschrijft hoe conflicten kunnen ontstaan. 

Beschrijft technieken van conflicthantering en 

legt deze technieken uit.  

F 

ESO.1.36 Beschrijft het belang van een alerte 

lichaamshouding, mimiek en stemgebruik. 
F 
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ESO.1.37 Beschrijft welke signalen bij personen kunnen 

duiden op het ontstaan van agressie en/of 

geweld en herkent deze in gegeven situaties. 

F 

ESO.1.38 Onderscheidt de volgende vormen van agressie 

en noemt bij elke vorm voorbeelden:  

• verbale en non-verbale agressie 

• agressie met gebruiksvoorwerpen 

• fysieke agressie 

B 

ESO.1.39 Beschrijft in het kader van omgaan met 

agressie en/of geweld de volgende ongewenste 

gedragingen en geeft van elk gedrag 

voorbeelden: 

• excuses voor het gedrag 

• ontkenning van het gedrag 

• uitzondering vragen op de regel 

• kritiek hebben op de regel 

• kritiek hebben op de event security officer 

• volharden in agressief gedrag 

F/B 

ESO.1.40 Beschrijft het belang van rapporteren en 

beschrijft de wijze waarop een specifiek rapport 

wordt opgebouwd volgens de ‘AVONDBAR’ 

methode. Beschrijft de zeven W’s. 

F 
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Begrippenlijst 
 

 

Accreditatiesysteem Toegangssysteem gebruik makend van passen en/of polsbandjes 

Afterparty Feest na afloop van een evenement 

Backstage Afgeschermd gebied, veelal achter het podium, bedoeld voor 

artiesten en andere betrokkenen bij de organisatie 

Barrier Hekwerk, dat meestal gebruikt wordt voor het podium, draagt zorg 

voor de veiligheid van artiest(en), event security officers en 

bezoekers 

Briefing Specifieke werkinstructie voor een evenement 

Cateringpunt Plek waar drank en/of voedsel wordt verkocht 

CCTV Gesloten camerasysteem 

Chill out room Ruimte om te relaxen bij een dance evenement 

Close protection Persoonsbeveiliging 

Cross flow Tegen elkaar in bewegende groepen bezoekers  

Crowd dynamics Dynamiek, beweeglijkheid, kracht die zich in een mensenmenigte 

kan openbaren 

Crowd surfer Bezoeker die over de hoofden van andere bezoekers zich naar het 

podium laat dragen 

Dealer Handelaar in verboden middelen 

Frontstage Gedeelte direct voor het podium 

Gothic Lifestyle verbonden aan muziekstroming 

Grid Indelen van een plattegrond in kleinere vakken 

Hand detector Hulpmiddel bij veiligheidsfouillering 

Hazard Risico 

Hospitality ruimte Ontvangstruimte voor gasten 

Hard rock Muziekstijl 

House Dance stijl 

House party Dance evenement waar house muziek wordt gedraaid  

Lounge Dance stijl 

Lounge room Ruimte om te ontspannen 

Lugs Line in and out gates 

Maglite Zaklamp 

Merchandise stand Verkooppunt waar artikelen worden verkocht van het evenement 

Migratie Beweging van bezoekers over een evenementen terrein 

Mixer Locatie waar het geluid en/of licht wordt verzorgd 

Monitoring Toezicht houden, observeren van bezoekers 

Mosh pit  publiek rent heel hard rond/beukt tegen elkaar aan en slaat ook 

soms heftig om zich heen (niet met intentie elkaar te ‘beschadigen’) 

Pass sheet Overzicht van voorkomende passen op een evenement 

Pit/Snakepit Gebied direct voor het podium 

Polsbandje Bandje dat wordt uitgereikt om toegang te verkrijgen tot bepaalde 

ruimten 

Pogoën Manier van dansen voor het podium door tegen elkaar aan te 

springen 

Pylon Oranje plastic hoedje, gebruikt bij verkeersbegeleiding 

Pyro technics Speciale vuurwerk- en rookeffecten tijdens een optreden of show 

Radio Portofoon 

Ramp Opgang naar het podium, wordt gebruikt om materialen op en van 

het podium te brengen 
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Rendez-vous plek Verzamelplaats na ontruiming 

Rigger Medewerker op een evenement die technische apparatuur ophangt 

boven en rond het podiumgedeelte 

Sector scheiding Scheiding tussen compartimenten 

Slam dancing Manier van dansen voor het podium door tegen elkaar aan te 

springen 

Sound check Controleren van de juiste afstelling van het geluid 

Spotter Iemand die bezoekers observeert en rapporteert over situaties 

Stage Podium 

Stage barrier Speciaal veiligheidsdranghek voor het podium 

Stage diven Vanaf een podium naar beneden springen  

Steward Beveiligingsmedewerker van een betaald voetbal organisatie 

Tourniquet Draaihek, bedoeld om publiek gedoseerd naar binnen te laten gaan 

Video wall Groot scherm dat zodanig geplaatst wordt dat bezoekers extra zicht 

hebben op een show 

VIP Belangrijke (beroemde) gast, veelal met speciale behandeling (Very 

Important Person) 

Wall of death  Publiek verdeelt zich in tweeën en op teken van de band rent men 

heel hard naar elkaar toe 

Wave Golfbeweging veroorzaakt door het publiek  

Wekaminen Chemische drugs, pepmiddelen 

XTC Chemische drugs 

 

 

 

 

 
Onderwerp Aantal vragen Taxonomie 

De kandidaat beheerst de basiskennis met betrekking 

tot evenementenbeveiliging. 

13 F/B 

De kandidaat kan de wet- en regelgeving bij 

evenementenbeveiliging omschrijven. 

12 F/B 

De kandidaat beschikt over de basiskennis ten aanzien 

van bestuur en organisatie met betrekking tot 

evenementenbeveiliging. 

4 F/B 

De kandidaat beschikt over sociaal-communicatieve 

basiskennis met betrekking tot evenementenbeveiliging. 

11 F/B 

Totaal 40  

 

 

 


