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Examenonderdeel Kennis van uitvoering en situationele coördinatie BVL N3 
Zie voor de wijzigingen ten opzichte van versie 042022 achteraan dit document. 
 
Examenonderdeel Kennis van uitvoering en situationele coördinatie 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,  
bescherming persoonsgegevens, verwerker van informatie, 
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  
 verplichtingen van de vinder 
 recht van retentie 
 vindersrecht 
 revindicatie 

F/B 

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 volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 661) het 
verhalen van schade en herstel. 

F 

KSC.1.06 
 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 
deelneming aan strafbare feiten. 

F/B 

KSC.1.07 
 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 
begrippen:  
 inklimming  
 valse sleutel 

F/B 

KSC.1.08 
 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 
begrippen: 
 computervredebreuk 
 vernieling computergegevens  
 vernieling computergegevens door schuld 

F/B 

KSC.1.09 
 

Beschrijft en onderscheidt de begrippen: 
 Belaging/ Stalking (volgens artikel 285b van het Wetboek van 

Strafrecht) 
 Sexting (volgens artikel 240b van het Wetboek van Strafrecht) 
 Mensenhandel (volgens artikel 273f van het Wetboek van 

Strafrecht) 
 Loverboy 

F 
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KSC.1.10 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht het begrip 
wederrechtelijke vrijheidsberoving. 

F 

KSC.1.11 
 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht de 
begrippen: 
 valsheid in geschrifte  
 vals identiteitsbewijs 

F 

KSC.1.12 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 
 omkoping (artikel 328ter) 
 heling (artikel 416) 
 oplichting 

F 

KSC.1.13 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht het begrip 
veroorzaken brandgevaar. 

F 

KSC.1.14 
 

Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip 
verdachte en het opsporingsonderzoek.  
Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering 
de verschillende opsporingsambtenaren. 

F/B 

KSC.1.15 
 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafvordering 
de dwangmiddelen: 
 (bevoegdheid tot) staande houden   
 (bevoegdheid tot) aanhouden  

B 

Veiligheidsketen 
KSC.1.17 
 
 

Beschrijft uit de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en 
recherchebureaus (Rpbr): 
 de opleidingseisen (art. 5 lid 1-6) 
 uiterlijk uniform (art. 12) 
 model legitimatiebewijzen (art. 13) 

F/B 

KSC.1.18 
 

Beschrijft de begrippen in samenhang met het stelsel Bewaken en 
Beveiligen:  
 Vitale infrastructuur  
 Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid 

(NCTV) 
 Lokaal bevoegd gezag 
 Dreigingsanalyse of dreigingsinschatting. 

F 

KSC.1.19 Beschrijft en onderscheidt de partners in de veiligheidsketen en hoe 
daarmee samengewerkt wordt: 
 veiligheidsregio 
 buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) 
 politie 
 brandweer 
 justitie 
 Koninklijke Marechaussee 
Beschrijft het begrip en het doel van GRIP. 

F/B 

KSC.1.20 Beschrijft het uitgangspunt en doel van het stelsel Bewaken en 
beveiligen. 

F 

Omgaan met risico’s 
KSC.1.21 
 

Beschrijft hoe aanvullingen of aanpassingen gedaan kunnen worden 
in bestaande beveiligings- en veiligheidsplannen met betrekking tot 
risico’s en incidenten. 

B 

KSC.1.22 Beschrijft risico’s van menselijke, natuurlijke of technische aard in 
bestaande beveiligings- en veiligheidsplannen.  

F/B 

KSC.1.23 Beschrijft en onderscheidt risico’s van bedrijfsactiviteiten en 
beschrijft hoe deze risico’s kunnen worden gereduceerd. 

F/B  
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KSC.1.24 Beschrijft en onderscheidt hoe je iemand kunt herkennen die onder 
invloed is van alcohol en drugs en hoe te handelen. 

F/B 

KSC.1.25 Beschrijft richtlijnen om informatie veilig te zoeken en op te slaan 
(digital awareness). 

F 

P2-K1 Coördineert situationeel de uitvoering van de (beveiligings-)werkzaamheden 
Uitvoering beveiligingswerkzaamheden 
KSC.1.26 Beschrijft en legt het begrip Open Source Intelligence (OSINT) uit. 

Onderscheidt de voordelen en nadelen van OSINT. 
F/B 

KSC.1.27 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.1.28 Beschrijft en onderscheidt de onderdelen van een 
kwetsbaarheidsanalyse van een organisatie. 

F/B 

KSC.1.29 Omschrijft de rol van de Beveiliger niveau 3 m.b.t. de 3 
beveiligingstaken:  
 toegangsbeheer 
 monitoring 
 afhandeling van incidenten. 

B 

KSC.1.30 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.1.31 
 

Benoemt de doelen van en onderscheidt in zijn communicatie met 
zijn collega beveiligers: 
 informerende gesprekken 
 feedback/corrigerende gesprekken 
 conflictgesprekken 

F/B 

KSC.1.32 Benoemt en onderscheidt verschillende handvatten om gesprekken 
te voeren: 
 LSD 
 OMA 
 ANNA 
 NIVEA 
 OEN 
 DIK 

F/B 

KSC.1.33 
 

Beschrijft de procedure van een inwerktraject. 
Beschrijft de ontwikkelpunten in beroepsvaardigheden en kan 
verbeterpunten aangeven. 
Beschrijft hoe het inwerktraject wordt aangepast rekening houdend 
met de belangen van het object, de beveiliger en de opdrachtgever. 

F/B 

KSC.1.34 Beschrijft de begrippen gezamenlijk belang en loyaliteit. 
Beschrijft de samenwerking met: 
 opdrachtgevers 
 leidinggevenden  
 planners 
 personeel van in- en externe partijen 
 collega beveiligers 

F 
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KSC.1.35 
 

Beschrijft hoe de communicatie verloopt (communicatieprotocollen) 
met de volgende betrokkenen: 
 opdrachtgevers 
 leidinggevenden  
 planners 
 personeel van in- en externe partijen 
 collega beveiligers 

F 

KSC.1.36 Beschrijft het begrip en het doel van een debriefing. 
 

F 

KSC.1.37 
 

Beschrijft de planning van de dagelijkse inzet van het team, 
rekening houdend met de vereiste sterkte, beschikbaarheid, 
inzetbaarheid en kwalificaties van de medewerkers. 

F 

KSC.1.38 Beschrijft het begrip en doel van werktijdenregistratie. F 

KSC.1.39 
 

Beschrijft en onderscheidt de leiderschapsstijlen zoals beschreven 
in het model van Hersey en Blanchard. 
Beschrijft valkuilen uit het model van Hersey en Blanchard bij 
coaching. 

F/B 

KSC.1.40 Beschrijft en onderscheidt de begrippen taakverdeling, taakroulatie, 
taakverbreding, overbelasting, delegeren en coachen. 

F/B 

P2-K2 Levert een bijdrage aan de borging van de kwaliteit van de (beveiligings-) 
werkzaamheden 
Procedures en rapportages 
KSC.1.41 
 

Beschrijft de veiligheidsmiddelen, zoals PBM’s, die benoemd kunnen 
worden in het veiligheidsplan. 

B 

KSC.1.42 
 

Beschrijft dat bij bijzondere werkzaamheden een 
werkplan/werkvergunning aanwezig moet zijn, waarin staat welke 
veiligheidsmiddelen aanwezig moeten zijn.  
Beschrijft het toezicht op het uitvoeren van bijzondere 
werkzaamheden. 

B 

KSC.1.43 Beschrijft de uitvoering van calamiteitenoefeningen.  F 
KSC.1.44 Beschrijft het begrip opschalen. F 
KSC.1.45 Onderscheidt de opvolging van instructies en procedures bij 

incidenten en calamiteiten. 
F/B 

KSC.1.46 
 

Beschrijft de administratieve afhandeling van alle voor de dienst 
noodzakelijke documenten. 

F 

KSC.1.47 Beschrijft en onderscheidt de taken van de voorzitter en de notulist 
tijdens een werkoverleg. 
Beschrijft en onderscheidt de begrippen agenda, uitnodiging en 
notulen van het werkoverleg. 

F/B 

KSC.1.48 Beschrijft en onderscheidt de begrippen incidentenrapportage en 
managementrapportage. 
Beschrijft welke input de beveiliger niv3 uit een 
incidentenrapportage moet leveren voor managementrapportages. 

F 

KSC.1.49 Beschrijft het doel van een RI&E en heeft kennis van de inhoud van 
de RI&E. 

F 
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Wijzigingen ten opzichte van versie 042022: 
De verwijderingen van exameneis KSC.1.16 en KSC.1.39 worden per direct niet meer bevraagd in 
het examen. 
 
Examenonderdeel Kennis van uitvoering en situationele coördinatie 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.1.09 
 

Beschrijft en onderscheidt volgens het Wetboek van Strafrecht 
de begrippen: 
 Belaging/ Stalkingen (volgens artikel 285b van het Wetboek 

van Strafrecht) 
 Sexting (volgens artikel 240b van het Wetboek van 

Strafrecht) 
 Mensenhandel (volgens artikel 273f van het Wetboek van 

Strafrecht) 
 Loverboy 

F 

KSC.1.05 
 

Beschrijft volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 7, artikel 661) 
het verhalen van schade en herstel. 

F 

KSC.1.12 Beschrijft volgens het Wetboek van Strafrecht de begrippen: 
 omkoping (artikel 328ter) 
 heling (artikel 416) 
 oplichting 

F 

KSC.1.16 
 

Beschrijft volgens het Wetboek van Strafvordering het begrip 
onrechtmatig verkregen bewijs. 

F 

P2-K1 Coördineert situationeel de uitvoering van de (beveiligings)werkzaamheden 
Situationeel aansturen 
KSC.1.39 
 

Beschrijft en onderscheidt de leiderschapsstijlen zoals 
beschreven in het model van Hersey en Blanchard. 
Beschrijft valkuilen van een bepaalde leiderschapsstijl uit het 
model van Hersey en Blanchard bij coaching. 

F/B 

 


