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 EXAMEN 
BEVEILIGER N3 

Datum: 
Tijd: 1,5 uur 

Opdracht 1 

CASUS 
U bent beveiliger in loondienst bij PEC BV. U heeft de taak visitaties uit te voeren. 
Medewerker Peter Donkervoort wil niet meewerken aan de visitatie en vertrekt. Hij werkt 
bij de afdeling Verkoop. U vertelt meneer Donkervoort dat u rapport op maakt en zijn 
leidinggevende hierover informeert per mail. 

AANVULLENDE GEGEVENS 
- Bij weigering visitatie wordt rapport aangezegd en opgemaakt.
- Hoofd verkoop: Mevrouw V. Berndsen v.berndsen@pecbv.nl
- Hoofd beveiliging: Meneer B. van Blauw b.vanblauw@pecbv.nl

OPDRACHT 
- Stel in het Engels een e-mail op naar de leidinggevende van Peter Donkervoort.
- Vermeld in de rechterbovenhoek uw naam en geboortedatum.
- Maak gebruik van de 7W’s.
- Vul zelf de gegevens aan, die niet worden vermeld en die belangrijk zijn voor de

volledigheid van het bericht.
- Vraag in de afsluiting om een terugkoppeling.
- Zorg voor een goed leesbare e-mail in het Engels, die bestaat uit minimaal 100

woorden
- Lever na afloop van het examen ALLES IN.
- U kunt gebruik maken van onderstaande indeling.

From : 
To : 
CC : 
Subject : 

Message : 

Closing : 

Let op: Zie ommezijde 

mailto:b.vanblauw@pecbv.nl
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De beoordeling van de uitwerking vindt als volgt plaats:  
 
Algemene e-mail gebruiken (adressering en afsluiting) 10 punten 
Kern van de e-mail 

Onder andere gebruik van de 7 W’s 
17 punten 

Toepassen Engelse taal 13 punten 
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Opdracht 2  
 

CASUS 
Morgen is er een evenement bij De Zaak, waarvoor 100 bezoekers op basis van 
uitnodiging worden verwacht. Om de gasten die willen parkeren een parkeerplek te 
kunnen bieden, dienen ze verwezen te worden naar de parkeerplekken achter op het 
terrein van De Zaak en zodra deze vol zijn, naar de parkeerplaats van het nabij gelegen 
station. 
 
AANVULLENDE GEGEVENS  

- Bijlage 1: Plattegrond 
- Bijlage 2: Routebeschrijving 
- Bijlage 3: Aanvullende instructie 
- Bijlage 4: Kopie parkeerkaart voor het evenement 

 
OPDRACHT  

- Maak een tijdelijke instructie voor de beveiligers die morgen moeten werken. De 
instructie moet gaan over het parkeren van de bezoekers voor dit evenement. 

- Vul zelf de gegevens aan, die niet worden vermeld en die belangrijk zijn voor de 
volledigheid van het bericht. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let op: Zie ommezijde 
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Bijlage 1: Plattegrond 
 

 
Legenda: 
P1 = Parkeerterrein 1, hier kunnen 50 auto’s geparkeerd worden. 
P2 = Parkeerterrein 2, hier kan onbeperkt geparkeerd worden. 
Ingang = De ingang van evenementenlocatie De Zaak. 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 2: Routebeschrijving 
 
Vanaf de P+R Amersfoort/ Station Schothorst slaat u linksaf het Inputplein op. Dan slaat u 
rechtsaf de Computerweg op. Bij de Plotterweg slaat u linksaf, daar vindt u de ingang van 
evenementenlocatie De Zaak. 
 
 
 

Let op: Zie ommezijde 
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Bijlage 3: Aanvullende instructie 

- Door de te verwachte drukte dient de beveiliger extra aandacht te hebben voor 
mogelijke schade en de afhandeling daarvan. 

- Er zijn 100 parkeerkaarten uitgegeven bij de uitnodiging. 
- Tijdens het evenement hebben 5 beveiligers dienst. 
- De contactpersoon van het evenement is Herman Maan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage 4: Kopie parkeerkaart voor het evenement 
Bij de uitnodiging is onderstaande parkeerkaart verstrekt. 
 

 
 
De beoordeling van de uitwerking vindt als volgt plaats:  

 
Algemene gebruiken bij tijdelijke/specifieke instructies 6 punten 
Inhoud algemeen 

zoals in deze instructie:  
- taken en locaties van de beveiligers  

9 punten 

Inhoud casus specifiek 
zoals in deze instructie:  

- adresgegevens als parkeerplaats vol is; 
- alleen toegang verlenen met uitnodiging 
- instructie hoe te handelen bij schades 

20 punten 
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Opdracht 3 
 
Rapport 
Lees het rapport in de bijlage 5. Geef de volgende onderdelen aan in het rapport. 

1. 3 spel- of grammaticafouten 
2. 2 vormfouten 
3. 2 feiten 
4. 2 meningen 
5. 1 bijzaak 
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Bijlage 5: Specifiek rapport 
 
HKL BV 
Arnhemseweg 25 
4352AJ Amsterdam 
 
Aan   : Hoofd Beveiliging 
Van   : Finn de Hertog, Beveiliger 
Onderwerp  : Rokende medewerkers & fout geparkeerde auto          
Nummer  : 6               
Datum   : 17 juni 2021 
Bijlagen  : Geen 
Afschriften  : Hoofd magazijn 
 
                Rapport      
Op 17 juni 2021, was ik werkzaam als surveiant bij HKL BV. Ik was hier verantwoordelijk 
voor het beveiligen van het object. Omstreeks 14:15 uur was ik mijn algemene ronde aan 
het lopen ter hoogte van de hoofdingang, toen ik zag dat de werknemers, P. Berk en I. 
Groot, beiden in het zwart gekleed, allebei een brandende sigaar vasthielden en aan het 
roken waren. 
 
Per direct heb ik beide heren hierop aangesproken dat het verboden is om in gebouwen te 
roken. Ik heb beiden rapport aangezegd. Uit eerdere dienstrapporten blijkt dat de heer P. 
Berk al meerdere malen door collega’s op deze overtreding is aangesproken. Ik vind  dat 
de heer P. Berk toegang ontzegd moet worden. 
 
Ik heb beiden er op geattendeerdt hierover een rapport op te maken voor het hoofd 
beveiliging en het hoofd magazijn.  
 
Na dit incident ben ik verder gegaan met het lopen van mijn ronde, waarna ik omstreeks 
14:35 uur zag dat een persoon zijn auto op een invalideparkeerplaats parkeerde zonder 
het daarvoor benodigde parkeerbewijs. 
Hier heb ik de heer O. van Wegen op aangesproken en hem gezegd dat ik dit “echt niet 
vind kunnen” en hem verzocht per direct zijn auto te verplaatsen. 
De heer O. van Wegen heeft hier probleemloos gehoor aangegeven.  
 
Van het voorgaande heb ik ook een notiti gemaakt in het dagrapport van datum 17 juni 
2021, om 14:40 uur vervolgde ik mijn werkzaamheden. 
 
Dit rapport is opgemaakt, gesloten en getekend te Amsterdam op 17 juni 2021. 
 
De rapporteur/beveiliger, 
de beveiliger  
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Opdracht 4 
RI&E 
U krijgt een animatie te zien. 
U moet onveilige situaties melden ten behoeve van de RI&E. Welke onveilige situaties 
signaleert u in de animatie? 
 
 
 
De beoordeling van de uitwerking vindt als volgt plaats:  

 
Spel- en grammatica fouten 6 punten 
Vormfouten  4 punten 
Feiten, meningen, bijzaak 11 punten 
Onveilige situaties 4 punten 
 


