
Kennis van uitvoering en situationele coördinatie

Onderwerp Aantal vragen Aantal punten Taxonomie
Wet- en regelgeving 13 13 F/B
Veiligheidsketen 4 4 F/B
Omgaan met risico's 5 5 F/B
Uitvoering beveiligingswerkzaamheden 4 4 F/B
Situationeel aansturen 7 7 F/B
Procedures en rapportages 7 7 F/B
Totaal aantal vragen 40 40

Beroepsgericht Engels

Onderwerp Aantal opgaven Aantal punten Taxonomie
Luistert naar teksten in de Engelse taal die betrekking 
hebben op beveiligingsonderwerpen en vertaalt deze. 

3 7 P

Leest en vertaalt korte mededelingen in het Engels. 7 16 R
Vertaalt beveiligingsjargon in het Engels. 3 7 R
Totaal aantal vragen 13 30

Analyse en Instructie
Onderwerp Aantal opgaven Aantal punten Taxonomie
E-mail opstellen in het Engels. 1 40 P
Tijdelijke of specifieke instructie opstellen. 1 35 P/F
Controleren rapport op- en aangeven van fouten. 1 21 P/R
Onveilige situaties herkennen en beschrijven. 1 4 R
Totaal aantal vragen 4 100

Praktijkopdrachten K1 Situationeel aansturen
Weging in 
procenten

Exameneisen

10 PSA.1.05-PSA.1.12

10 PSA.1.13-PSA.1.27

10 PSA.1.28-PSA.1.32

10 PSA.1.33-PSA.1.36

50

100%

Praktijkopdrachten K2 Borgen kwaliteit
Weging in 
procenten

Exameneisen

14,3 PBK.1.01-PBK.1.07

14,3 PBK.1.08-PBK.1.11

14,3 PBK.1.12-PBK.1.18

50

100%

Uitgangspunten bij beoordeling van de Praktijkopdrachten K1 en K2:

Reflectie en inzicht

o In de beoordeling tellen de uitgewerkte opdrachten en inzicht/reflectie over die opdrachten even zwaar mee (beide 50%). 
o De opdrachten zijn verdeeld over werkprocessen. Ieder werkproces telt even zwaar mee in de beoordeling. 
o Wanneer er binnen een werkproces meerdere opdrachten zijn, zullen de te behalen scores evenredig over die opdrachten verdeeld worden. 
o Reflectie en inzicht telt voor iedere opdracht in de hele rubric even zwaar.
o De kandidaat kan per criterium onvoldoende, voldoende of goed scoren.
o Een voldoende eindoordeel wordt behaald wanneer alle beoordelingscriteria uit de Rubric ‘voldoende’ zijn. 
o Wanneer een van de beoordelingscriteria ‘onvoldoende’ wordt beoordeeld, moet dit gecompenseerd worden met een ‘goed’ op een 
beoordelingscriterium dat minstens even zwaar meetelt. 

7,1

Onderdeel

Nederlands taalgebruik
Verwerken informatie m.b.v. programma's
P2-K2-W1 - Opdracht 1: Stelt een eenvoudige kwetsbaarheidsanalyse op
P2-K2-W2 - Opdracht 2: Stelt ten aanzien van (te verwachten) gebeurtenissen 
instructies op
P2-K2-W3 - Opdracht 3: Evalueert met betrokkenen de uitgevoerde 
(beveiligings-)werkzaamheden

Totaal aantal punten

P2-K1-W4 - Opdracht 7: Handelt proactief op normafwijkend gedrag

Reflectie en inzicht

Totaal:

Onderdeel

PSA.1.01-1.04

P2-K1-W1 - Opdracht 2 en 3: Treedt coördinerend op bij 
calamiteiten/incidenten

P2-K1-W2 - Opdracht 4 en 5: Ondersteunt collega beveiligers bij de uitvoering 
van de werkzaamheden
P2-K1-W3 - Opdracht 6: Voert eenvoudige werkzaamheden op het gebied van 
dienstuitvoering uit

Toetsmatrijzen Beveiliger N3 2022-2023

De cesuur ligt op 67%, dus 27 punten levert een voldoende op.

De cesuur ligt op 67%, dus 20 punten levert een voldoende op.

De cesuur ligt op 55%, dus 55 punten levert een voldoende op.

10

Nederlands taalgebruik
Verwerken informatie m.b.v. programma's

Opdracht 1: Algemeen over het object
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