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Examenreglement Basic Aviation Security Training  
 

Het opleidingsprogramma wordt op twee manieren geëxamineerd: 

• Schriftelijk, theorie: de modules A1 t/m A15 worden middels een kombinatie van multiple 
choice en open end vragen getoetst. De vragen zijn evenredig verspreid over de 
verschillende modules en richten zich op de hoofdthema’s van de modules. Er is gekozen 
voor multiple choice vragen, zodat het controleren van de juiste antwoorden éénduidig kan 
plaatsvinden. Open end vragen vullen dit aan omdat hiermee naar onze mening meer 
getoetst wordt op begrip en minder op herkenning c.q. geheugen. De normering is een vast 
aantal punten per vraag. Tussen verschillende vragen kan het aantal punten verschillen (al 
naar gelang het belang van het onderwerp waar de vraag betrekking op heeft. 
Op dag 2 wordt de lesstof van dag 1 getoetst met 10 multiple choice vragen en 2 open end 
vragen. In totaal 12 vragen die gelijk gewaardeerd worden: 1 punt per goed beantwoorde 
vraag. 
Op dag 3 wordt de lesstof van dag 1 en 2 getoetst. 12 multiple choice vragen, ieder   
gewaardeerd met 1 punt en 3 open end vragen. Vraag 13 is 2 punten en vragen 14 en 15  
ieder 3 punten. Totaal 20 punten x 5 = 100. 
Op dag 4 wordt de lesstof van de voorgaande lesdagen getoetst middels 25 multiple choice  
vragen ieder gewaardeerd met 1 punt. 
Tenslotte wordt op dag 5 een proefexamen afgenomen over de gehele lesstof middels 40  
multiple choice vragen, waardering ieder 1 punt en 1 open end vraag refererend aan de  
theorie achter een praktijkonderdeel, waardering 10 punten. 
De totaalscore voor ieder toets wordt in een percentage ten opzichte van het maximaal 
aantal haalbare punten uitgedrukt. De cursist is voor ieder theorie-toets onderdeel van de 
opleiding geslaagd indien hij/zij minimaal 75 % score heeft behaald. Van de niet juist 
beantwoorde vragen wordt de theorie nogmaals behandeld. 

• Praktijk: in een praktijksimulatie worden de verschillende werkzaamheden van de beveiliger 
op een luchthaven gesimuleerd. Dit betreft de onderdelen fouilleren, passencontrole en 
voertuigcontrole. Tevens wordt kennisgemaakt met de verschillende apparatuur die bij de 
controle van passagiers en handbagage wordt gebruikt. In deze praktijksimulatie moet de 
cursist blijk geven van een goede notie van zijn taken en bevoegdheden (de do’s and don’ts) 
en moet hij/zij demonstreren over de vaardigheden te beschikken die het goed uitoefenen 
van de werkzaamheden vereisen. De beoordeling van deze observatie kent slechts 2 
categorieën: geslaagd of gezakt. De cursist moet voor het praktijkgedeelte geslaagd zijn, om 
het diploma voor het geboden opleidingsprogramma te behalen.  

Voor het theoriegedeelte dient de cursist deel te nemen aan het Cito examen. Cito verzorgt, in 
opdracht van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid, de afname van het 
theorie-examen Basic Aviation Security Training (BAST). 

Flexibele examinering 

Het examen neemt Cito digitaal af. Dit betekent dat de deelnemer het examen kan maken op een 
zelfgekozen datum, tijdstip en locatie. Hij kan terecht in een van de testcentra van Lamark. De 
testcentra zijn over het hele land verspreid, de meeste kandidaten kunnen een examen in de buurt 
van de woon- of werkomgeving afleggen.  
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Theorie-examen 

Het theorie-examen bestaat uit 40 meerkeuzevragen, waarbij de kandidaat telkens één antwoord 
kiest. Om een voldoende te behalen moeten tenminste 28 vragen goed beantwoord zijn.  

Duur examen 

Het examen duurt maximaal 60 minuten.  

Examen boeken 

De examens kunnen uitsluitend met een toegangscode geboekt worden. Deze bestelt via de Cito 
website (http://www.cito.nl/bedrijven/examens/beveiliging-burgerluchtvaart/bast) 

Uitslag 

De deelnemer ontvangt direct na het examen een voorlopige uitslag. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. De definitieve uitslag ontvangt de deelnemer ongeveer twee weken na de afname. 
Indien de deelnemer het examen met positief resultaat heeft afgelegd, wordt binnen 2 weken het 
certificaat per post toegestuurd. 
 
Herkansing 
Indien de deelnemer het examen niet met positief resultaat heeft afgelegd, kan binnen 4 weken een 
herkansing worden afgevraagd onder de hierboven omschreven voorvakken onder het hoofdstuk 
‘flexibele examinering’. 
Indien de deelnemer ook voor de herkansing zakt, dient het cursus onderdeel waarvoor de cursist 
niet geslaagd is, opnieuw gevolgd te worden, alvorens opnieuw examen aangevraagd kan worden. 


