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Inleiding
De RHSO(I) gecertificeerde Oefenleider begeleidt beveiligingsbeambten door middel van de
uitvoering van een uitgewerkt oefenprogramma. 1

Bepalingen
Artikel 1
De oefenleider:
1. organiseert oefeningen met het doel om de deelnemers naar een hoger kwaliteitsniveau te brengen;
2. houdt rekening met het niveau van de beveiligers en past het oefenniveau daar op
aan;
3. brengt variatie aan in de oefeningen en varieert tevens regelmatig tussen
vaardigheidstrainingen, lesbrieven, scenario oefeningen en casestudies.
Artikel 2
De oefenleider:
1. registreert de gehouden oefeningen naar waarheid in het verstrekte
Beveiligingspaspoort. Naar beoordeling van de oefenleider kunnen dezelfde
oefeningen meerdere keren gehouden worden. Voor dezelfde oefeningen vindt
echter geen aantekening in het Beveiligingspaspoort plaats;
2. volgt de bepalingen, aangegeven in het Beveiligingspaspoort nauwgezet op.
Artikel 3
Oefeningen zijn geen examens. De oefenleider creëert voor de deelnemers een “veilige
omgeving” tijdens de oefeningen, waarin fouten gemaakt mogen worden en creativiteit van
de deelnemers wordt gestimuleerd.
Artikel 4
De oefenleider organiseert de oefeningen zoveel mogelijk tijdens de dienstuitvoering van de
deelnemers.
Artikel 5
1. Indien de oefenleider Red Teaming oefeningen organiseert, stelt hij alleen díe
functionarissen op de hoogte die op basis van need to know op de hoogte moeten
zijn van de Red Teaming oefening.
2. Een Red Teaming oefening is bedoeld om het beveiligingssysteem en -organisatie te
testen in een bepaalde situatie.
Artikel 6
De oefenleider stimuleert de deelnemers zichzelf te oefenen/bekwamen aan de hand van
geconstateerde leermomenten (wat ging goed, wat ging fout?).
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Het oefenprogramma dient minimaal te voldoen aan de beschrijving in het boek: Wees voorbereid op het onverwachte – ISBN
978-90-816043-3-8.
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Artikel 7
1. Voorafgaande aan scenario oefeningen spreekt de oefenleider een no-play
procedure af.
2. De oefenleider draagt tijdens de oefeningen zorg voor de veiligheid van de
deelnemers aan de oefening (zie ook artikel 3).
Artikel 8
1. De geoefende beveiliger verdient de titel RSO of RHSO indien hij door de RHSO(I)
als bekwaam wordt beoordeeld en alle daarvoor noodzakelijke oefeningen zijn
afgevinkt in het Beveiligingspaspoort.
2. Registratie van de dan aantoonbaar bekwame beveiliger is ondergebracht bij de
stichting N’Lloyd.
3. Indien door de auditor wordt geconstateerd dat niet aantoonbaar alle benodigde
oefeningen afdoende zijn uitgevoerd vervalt de licentie voor de RSHO(I) en daarmee
het recht om beveiligers voor te dragen voor de registratie als RSO of RHSO.
4. Na afronding en registratie van alle benodigde oefeningen in het Beveiligingspaspoort
door de RHSO(I), kan de houder van het paspoort worden voordragen voor de
registratie in het desbetreffende N’Lloyd register.
Artikel 9
Het staat de geaccrediteerde auditor vrij om indien er gerede twijfel bestaat over de
oprechtheid, integriteit of andere zwaarwegende redenen in te grijpen in het proces voor
RSO en RHSO en RHSO(I) registratie.
Artikel 10
1. De kwaliteitsaudit voor oefenleiders vindt plaats op de locatie waar de oefenleider de
oefeningen voor de deelnemers organiseert.
2. De audit omvat een interview met de oefenleider en een documentenreview
betreffende het oefenbeleidsplan, het oefenjaarplan, vastgelegde leermomenten uit
de oefeningen en de daaromtrent gemaakte afspraken. Vervolgens vindt er een
interview plaats met een of meerdere deelnemers aan de hand van het Beveiligingspaspoort en zal er minimaal één oefening door de auditeur worden geobserveerd.
3. Van de audit wordt verslag gedaan aan de geauditeerde oefenleider, de security
manager van de organisatie en N’Lloyd.
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