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Basiskennis Stadionbeveiliging 
D1-K1-W1 Verleent service aan bezoekers van een sportwedstrijd  

en/of groot publieksevenement 
Code Exameneis  Taxonomie 
Terminologie 
Heeft kennis van in de stadionbeveiliging gebruikte terminologie. 
SBBK 1.01 Benoemt de meest voorkomende terminologie bij 

Stadionbeveiliger in de Nederlandse en Engelse taal.  
Zie begrippenlijst. 

F 

Toegangscontrole 
Heeft basiskennis van de wetten, artikelen en regels die van toepassing zijn op het werk in 
het stadion (zoals o.a. de Algemene Plaatselijke Verordening – APV en de in het stadion 
geldende huisregels) en het verschil daartussen. 
SBBK 1.02 Legt uit wat het belang is van huisregels in het stadion.  B 
SBBK 1.03 Onderscheidt het verschil tussen huisregels en wetgeving 

ten aanzien van beveiliging van sportwedstrijden.  
B 

SBBK 1.04  Benoemt in het kader van stadionbeveiliging bepalingen 
met betrekking tot de identificatieplicht.  

F  

SBBK 1.05 Legt uit wat het verschil is tussen: 
• privaatrechtelijke fouilleringen; 
• controle meegebrachte goederen. 

B 

SBBK 1.06 Benoemt de verschillende soorten stadionverboden. 
Beschrijft de gevolgen van deze stadionverboden.  

F 

SBBK 1.07 Kan in het kader van stadionbeveiliging de bepalingen op 
het volgende gebied benoemen en onderscheiden:  
• de privaatrechtelijke grondslag voor het ontzeggen van 

toegang (huisregels). 

F/B  
 
 
 

Communicatie 
Heeft brede kennis van verschillende soorten benaderings- en communicatietechnieken 
(waaronder Luisteren, Samenvatten, Doorvragen). 
SBBK 1.08 Legt uit wat het belang is van goede communicatie en 

onderscheidt de verschillende communicatietechnieken, 
waaronder LSD.  

B 

SBBK 1.09 Legt uit hoe conflicten kunnen ontstaan en benoemt 
technieken van conflicthantering.  

F/B 
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D1-K1-W2 Regelt de crowd control in en om het stadion 
Samenwerkingspartners 
Heeft brede kennis van de samenwerkingspartners in de stadionbeveiliging en de eigen plek 
in de samenwerkingsketen. 
SBBK 1.10 Benoemt binnen welk organisatorisch kader de 

stadionbeveiliger functioneert. Beschrijft zijn taken en 
verantwoordelijkheden voor, tijdens en na een 
sportwedstrijd/stadionevenement. 

F 

SBBK 1.11 Benoemt de verschillende (externe) organisatoren (KNVB, 
FIFA, UEFA).  

F 

SBBK 1.12 Benoemt de verschillende (externe) veiligheidsorganisaties 
(justitie, politie, brandweer, ambulancediensten, 
Veiligheidsregio, GHOR, particuliere beveiliging en 
gemeenten). 

F 

SBBK 1.13 Beschrijft de voornaamste taken en verantwoordelijkheden 
van de verschillende (externe) veiligheidsorganisaties 
voor, tijdens en na een sportwedstrijd/stadionevenement. 

F 

SBBK 1.14 Benoemt de functie en verantwoordelijkheden van de 
KNVB met betrekking tot de veiligheid rondom 
sportwedstrijden. Beschrijft welke invloed dit heeft op de 
werkzaamheden van de stadionbeveiliger voor, tijdens en 
na een sportwedstrijd 

F 

Crowd management/crowd control 
Heeft basiskennis van crowd management en crowd control en het verschil daartussen. 
SBBK 1.15 Onderscheidt de begrippen crowd management en crowd 

control.  
B 

SBBK 1.16 Beschrijft het belang van op de juiste wijze observeren en 
onderscheidt de vervolgstappen. 

F/B 

SBBK 1.17 Legt uit wat het belang is van het houden van toezicht en 
waarnemen tijdens een sportwedstrijd/ stadionevenement.  

B 

Omgang met bezoekers 
Heeft brede kennis van verschillende soorten bezoekersgroepen en groepsdynamica bij 
sportwedstrijden en grote publieksevenementen. 
Heeft basiskennis van de eigen en andere culturen en bijbehorende normen en waarden. 
Heeft brede kennis over de mogelijke oorzaken van afwijkend gedrag (o.a. drugsgebruik, 
psychische en sociale problemen, groepsdruk). 
Heeft basiskennis van de principes van stereotypering op basis van identiteit. 
SBBK 1.18 Legt uit op welke gronden bepaalde personen uit groepen 

mensen verwijderd moeten worden. 
B 

SBBK 1.19 Legt uit hoe te handelen bij (overmatig) drank- en 
drugsgebruik en het bezit van verboden voorwerpen. 

B  

SBBK 1.20 Benoemt op hoofdlijnen specifieke gedragingen van 
personen in de volgende situaties:  
• groepsgedrag; 
• gebruik van alcohol; 
• gebruik van drugs; 
• psychische problemen; 
• sociale achtergronden; 
• culturele achtergronden. 

F 
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SBBK 1.21 Legt uit op welke wijze met specifiek gedrag moet worden 
omgegaan in de volgende situaties: 
• groepsgedrag; 
• gebruik van alcohol; 
• gebruik van drugs; 
• psychische problemen; 
• sociale achtergronden; 
• culturele achtergronden. 

B 

Wet- en regelgeving 
Heeft basiskennis van de wetten, artikelen en regels die van toepassing zijn op het werk in 
het stadion (zoals o.a. de Algemene Plaatselijke Verordening – APV en de in het stadion 
geldende huisregels) en het verschil daartussen. 
SBBK 1.22 Benoemt en beschrijft in het kader van stadionbeveiliging 

onderstaande wetgeving:  
• Auteurswet/Merkenrecht (art. 337 Wetboek van 

Strafrecht); 
• Vuurwerkbesluit (art. 1.1.1, art. 2.3.4, art. 3B.1). 

F/B 

SBBK 1.23 Benoemt en beschrijft in het kader van stadionbeveiliging 
onderstaande wetgeving:  
• Alcoholwet (art. 20). 

F/B 

SBBK 1.24 Kan in het kader van stadionbeveiliging bepalingen op de 
volgende gebieden benoemen en onderscheiden:  
• in staat van dronkenschap die de openbare orde 

verstoort (art. 426 Wetboek van Strafrecht); 
• openbare dronkenschap (art. 453 Wetboek van 

Strafrecht). 

F/B 

SBBK 1.25 Kan in het kader van stadionbeveiliging bepalingen op de 
volgende gebieden benoemen en onderscheiden:  
• schennis van de eerbaarheid (art. 239 Wetboek van 

Strafrecht); 
• zakkenrollerij (art. 310 Wetboek van Strafrecht). 

F/B 

SBBK 1.26 Kan in het kader van stadionbeveiliging bepalingen op de 
volgende gebieden benoemen en onderscheiden:  
• discriminatie (art. 90 quater, art. 137c, art. 137d en 

137g Wetboek van Strafrecht, art. 429 quater Wetboek 
van Strafrecht). 

B 

SBBK 1.27 Kan in het kader van stadionbeveiliging wetgeving op de 
volgende gebieden benoemen en onderscheiden:  
• artikel 172a van de gemeentewet (optreden van de 

burgemeester tegen verstoringen van de openbare 
orde);  

• artikelen 175 en 176 (bevoegdheden burgemeester om 
bij noodsituaties maatregelen te treffen ter handhaving 
van de openbare orde of ter beperking van gevaar). 

F/B 
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D1-K1-W3 Treedt op in het geval van calamiteiten in het stadion 
Calamiteiten 
Heeft basiskennis van verschillende soorten brand, de oorzaken en verspreiding ervan. 
SBBK 1.28 Benoemt verschillende brandoorzaken en de preventieve 

en repressieve maatregelen ten aanzien van brand.  
F 

SBBK 1.29 Legt de toepassingen van compartimentering uit en noemt 
het belang van vluchtroutes binnen het stadionterrein.  

F/B 

SBBK 1.30 Legt uit wat het belang is van ontruimingsprocedures en 
beschrijft de verschillende omstandigheden waarin 
ontruimingen kunnen plaatsvinden.  
Benoemt hierbij de rol van een stadionbeveiliger binnen 
het stadionterrein.  

F/B 

 
  



 
 
 

Exameneisen  Pagina 5 van 6   © SVPB 112022 
Basiskennis Stadionbeveiliger 2023   
 

Begrippenlijst  
 

 

Accreditatiesysteem Toegangssysteem gebruik makend van passen en/of polsbandjes 
AVG Algemene verordening gegevensbescherming 
Backstage  Afgeschermd gebied, veelal achter het podium, bedoeld voor 

artiesten en andere betrokkenen bij de organisatie 
Barrier Hekwerk, dat meestal gebruikt wordt ter afscheiding 
Bezoekersprofiel Beoogd publiek 
Briefing Specifieke werkinstructie voor een sportwedstrijd/ 

stadionevenement 
BVO Betaald Voetbal Organisatie 
Cateringpunt Plek waar drank en/of voedsel wordt verkocht 
CCTV Gesloten camerasysteem 
Cross flow Tegen elkaar in bewegende groepen bezoekers 
Commandoruimte Centrale post waar alle meldingen binnenkomen 
Compartimenteren Het scheiden van ruimtes 
Dealer Handelaar in verdovende middelen 
Debriefing Nabespreking 
Externe communicatie Alle communicatie vanuit de organisatie naar buiten toe.  
Fouilleren  Oppervlakkig aftasten van kleding na toestemming van de 

bezoeker om voorwerpen op te sporen die een risico vormen 
voor de veiligheid in een gelegenheid 

Hospitality Gastvrijheid/klantvriendelijkheid 
Integer Betrouwbaar/eerlijk 
Licentie Vergunning 
Linie maken Aaneengeschakelde rij stadionbeveiligers 
Medical EHBO/BHV-medewerker 
Merchandise stand Verkooppunt waar artikelen worden verkocht van een 

sportwedstrijd/stadionevenement 
Monitoring Toezicht houden, observeren van bezoekers 
Pitch invasion Veldbestorming 
Preventief Voorkomend 
Officier van justitie Leider van het opsporingsonderzoek 
Privacy Het recht dat iemand heeft om handelingen, interacties, 

communicatie en data voor zichzelf te houden 
Proactief handelen Actie ondernemen voordat er iets gebeurt 
Polsbandje Bandje dat wordt uitgereikt om toegang te verkrijgen tot 

bepaalde ruimten 
Pyrotechnics Speciale vuurwerk- en rookeffecten tijdens een optreden of 

wedstrijd 
Repressief Het bestrijden van onveiligheid en zorgen voor de daarbij 

behorende hulpverlening 
Restitutie Terugbetaling/vergoeding 
Sector Gedeelte van het stadion/vak 
(S)CC-houder Seizoen club card houder 
Signalement Persoonsbeschrijving 
Strafbaar feit Menselijke gedraging die door de wetgever in een wetboek 

strafbaar is gesteld 
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Stadionverbod Het verbod om gedurende een bepaalde tijd in en/of in de 
directe nabijheid van een stadion aanwezig te zijn 

Vandalisme Moedwillig goederen die eigendom zijn van iemand anders 
beschadigen of vernietigen 

Visiteren Het instellen van onderzoek aan meegevoerde bagage zoals 
tassen en dergelijke 

Wangedrag Slecht, vervelend gedrag 
 
 
 
Toetsmatrijs Basiskennis Stadionbeveiliging 
 

Onderwerp Aantal 
vragen 

Aantal 
punten 

Taxonomie 

Terminologie 1 1 F 
Toegangscontrole 6 6 F/B 
Communicatie 2 2 F/B 
Samenwerkingspartners 5 5 F 
Crowd management/crowd control 3 3 F/B 
Omgang met bezoekers 4 4 F/B 
Wet- en regelgeving 6 6 F/B 
Calamiteiten 3 3 F/B 
Totaal aantal vragen 30 30  

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


