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Examenreglement Security Trainingen 
Dit examenreglement is van toepassing op de security trainingen die betrekking hebben op het zorg 

dragen voor en het handhaven van de veilige status van Luchtvracht, Luchtpost, 

Luchthavenbenodigdheden en Vluchtbenodigdheden. Voor de opleiding beveiligingsadviseur geldt 

een afwijkend examenreglement 

Het opleidingsprogramma wordt schriftelijk 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. 

 

Flexibele examinering 

De toets wordt afgenomen na afloop van de cursus en heeft betrekking op de tijdens de opleiding 
behandelde theorie. De toets bestaat uit 12 meerkeuzevragen, waarbij de kandidaat telkens één 
antwoord kiest. Om een voldoende te behalen moeten tenminste 9 vragen goed beantwoord zijn.  

Duur Toetsing 

De toets duurt maximaal 30 minuten.  

Uitslag 

De deelnemer ontvangt direct na de toets een voorlopige uitslag. Hieraan kunnen geen rechten 
worden ontleend. De definitieve uitslag ontvangt de deelnemer maximaal één week na de afname. 
Indien de deelnemer de toets met positief resultaat heeft afgelegd, wordt binnen 1 week het 
certificaat digitaal toegestuurd. 
 
Herkansing 
Indien de deelnemer de toets niet met positief resultaat heeft afgelegd, kan direct een herkansing 
worden aangevraagd. Echter, deze herkansing kan pas 48 uur na de vorige toets worden gedaan. 
 
Indien de deelnemer ook voor de herkansing zakt, dient de cursus waarvoor de cursist niet geslaagd 
is, opnieuw gevolgd te worden, alvorens opnieuw een toets aangevraagd kan worden. 


