Theorie-examen Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL)
Inleiding
De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) heeft tot taak te bewerkstelligen dat de
burgerluchtvaart in Nederland op adequate wijze wordt beveiligd. Het gaat met name om beveiliging tegen
terroristische daden, zoals (bom)aanslagen op luchtvaartuigen en burgerluchtvaartterreinen, kapingen van
vliegtuigen, maar ook om andere vormen van sabotage met fatale gevolgen. De grotere Nederlandse
luchthavens Schiphol, Rotterdam, Maastricht, Eindhoven en Groningen staan hierbij centraal.
De Minister van Veiligheid en Justitie stelt de norm voor de beveiliging van de burgerluchtvaart. De industrie,
waaronder luchtvaartmaatschappijen, luchthavens en de vrachtsector, is verantwoordelijk voor de uitvoering
van de beveiligingsmaatregelen. De Koninklijke Marechaussee (KMar) houdt namens de Minister van
Veiligheid en Justitie toezicht op de uitvoering daarvan door de industrie.
Goed opgeleid personeel is een belangrijk onderdeel van de beveiliging van de burgerluchtvaart. In dit
verband organiseert Cito in opdracht van de NCTV de examinering en certificering voor de
Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL).

1 Het examen
Het theorie-examen Beveiligingsadviseur Luchtvracht (BAL) bestaat uit een toets met 40 meerkeuzevragen.
Voor een voldoende moeten tenminste 28 vragen (70%) goed beantwoord zijn. Het theorie-examen duurt
maximaal 60 minuten.
Kandidaten die slagen voor het theorie-examen ontvangen een certificaat.

2 Inschrijving
De theorie-examens BAL kunnen alleen nog op de computer in een testcenter gemaakt worden.
Als u wilt deelnemen aan het theorie-examen, moet u zich met uw toegangscode inschrijven via de website
van Cito, u wordt dan stap voor stap door de aanmeldingsprocedure geleid.
De bevestiging van de boeking ontvangt u direct na het maken van uw boeking per e-mail. Deze bevat het
boekingsnummer, instructies voor het examen en een uitgebreide routebeschrijving naar de gekozen locatie.
Aanmelden voor een theorie-examen kan minimaal 1 dag tot maximaal 90 dagen vooruit.
Een boeking kan tot en met 8 dagen voor de examendatum kosteloos worden geannuleerd. U kunt met uw
toegangscode een nieuwe boeking maken op een andere datum.

3 Theorie-examen boeken
De opleiders zijn in het bezit van toegangscodes, waarmee theorie-examens kunnen worden geboekt.
Uw examenboeking wordt verwerkt door Lamark BV (www.lamark.com), de partij waarmee Cito
samenwerkt. Na de boeking ontvangt u een definitieve bevestiging van aanmelding met een
routebeschrijving naar de locatie. Dit is tevens uw oproep/uitnodiging voor deelname aan het theorieexamen.

4 Oproep
U krijgt geen schriftelijke uitnodiging toegestuurd maar een bevestiging van de inschrijving per e-mail.
Als u een mobiel telefoonnummer heeft ingevuld bij de aanmelding krijgt u daags voor het examen een
SMS-je toegestuurd ter herinnering aan het theorie-examen van de volgende dag. Tevens wordt u er op
geattendeerd dat u een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart) moet
meenemen naar de examenlocatie.
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5 De examenafname
Examenprocedure
Niet vergeten mee te nemen naar het theorie-examen:
 Uw geldig legitimatiebewijs.
 De bevestiging van uw boeking die u via e-mail heeft ontvangen.
Melden bij testcenter op de examendatum
U dient zich minimaal een kwartier voor aanvangstijd van het theorie-examen te melden bij de balie van het
testcenter. Indien u te laat komt wordt u niet meer toegelaten tot het examen. Bovendien is uw
toegangscode dan niet meer geldig. Vertrek dus tijdig van huis!
Legitimatie
Voor aanvang van het theorie-examen dient u zich bij de medewerker van het testcenter te legitimeren door
het tonen van een geldig rijbewijs, paspoort of Europese identiteitskaart. Zonder legitimatie heeft u geen
toegang tot het examen!
Persoonlijke eigendommen
Het is niet toegestaan jassen, tassen, boeken, schrijfgerei, mobiele telefoons, zakcomputers, en andere
persoonlijke eigendommen mee te nemen in het examenlokaal. U kunt deze opbergen in de kluisjes of bij de
receptie in bewaring geven.
Exameninstructie
Nadat u zich heeft gelegitimeerd ontvangt u van de medewerker van het testcenter een uitdraai met ‘name’
en ‘password’ voor toegang tot het computerexamen. Vervolgens wordt u door de medewerker van het
testcenter naar uw plaats begeleid en indien nodig geïnstrueerd.
Examenuitslag
U krijgt aan het eind van het theorie-examen een eindscherm te zien met de voorlopige uitslag.
Bovendien krijgt u tijdens het afmelden een score-uitdraai op papier mee naar huis.
De toezichthouders van het testcenter kunnen u verder geen enkele informatie geven over deze voorlopige
uitslag.
Ongeveer 2 weken na afname van het theorie-examen ontvangt u het definitieve resultaat en het eventueel
behaalde certificaat per post.
Onregelmatigheden
Indien zich tijdens het theorie-examen problemen of onregelmatigheden voordoen, meldt deze dan direct bij
de toezichthouder. Uw klacht wordt dan, bij het afmelden, geregistreerd in een zogenaamd proces verbaal.
Ook door de toezichthouder geconstateerde frauduleuze handelingen en andere overtredingen en
onregelmatigheden worden in een proces verbaal vastgelegd.
Afmelden na afloop van het examen
Na afloop van het theorie-examen dient u zich bij de toezichthouder van het testcenter af te melden.
Meld eventuele problemen of onregelmatigheden welke zich tijdens het theorie-examen hebben voorgedaan.
Het reglement examen
Het theorie-examen wordt afgelegd volgens de regels en voorschriften van het vigerende examenreglement.
In zaken waarin het examenreglement niet voorziet, beslist de examencommissie.
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