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INLOGGEN OP DE
METHODESITE
Voor in dit boek vind je de licentie voor de methodesite van inORDE: www.inorde.nu. Op deze
methodesite vind je animaties, video’s, weblinks en aanvullende bronnen die je moet gebruiken
bij de opdrachten.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het boek. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je
deze hebt geactiveerd.

Heb je je licentie uit het theorieboek Beveiliger | Beveiligen van objecten basis & Waarnemen basis
al geactiveerd? Dan is het activeren van de licentie uit dit werkboek niet nodig.

Hoe moet je de licentie activeren?
• Open je browser en ga naar licentie.edu-actief.nl (let op: geen www).
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentiecode in. De licentie bestaat uit 4

maal 6 tekens en is niet hoofdlettergevoelig.
• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite
www.inorde.nu.

WERKEN MET WWW.INORDE.NU
Wanneer je wordt verwezen naar een video of ander soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.inorde.nu.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Beveiliger’ en ‘editie 2016’.
4. Filter vervolgens voor ‘Beveiliging van objecten’ of ‘Wettelijke kaders basis’ en selecteer het thema

waar je mee bezig bent.
5. Wil je de selectie verder verfijnen, dan kun je dit doen door te filteren op bronsoort.
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Over dit boek
Met dit werkboek werk je aan de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet
je kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger.

Je doet dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen
8. Recht
9. Strafrecht
10. Strafvordering
11. Bijzondere wetgeving
12. Algemene kennis

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB-examen eisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak 2 en kerntaak
3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.

In dit werkboek wordt verwezen naar de theorieboeken Beveiliger | Beveiligen van objecten basis
& Waarnemen basis en Beveiliger | Wettelijke kaders & Algemene kennis.

Wanneer je een hoofdstuk kunt raadplegen staat er een pictogram in het theorieboek.

TITEL VAN HET THEMA WAARIN HET TE RAADPLEGEN HOOFDSTUK STAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
werkboek. Er zijn twee verschillende pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN FILM OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of film je kunt bekijken.
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van de theorie.
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Over dit boek
Als beveiliger bescherm je de belangen van een organisatie of een persoon. Dit vraagt van de
beveiliger een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding. Maar ook interesse in wat
er in een organisatie gebeurt en oog voor de risico's en bedreigingen. Beveiligers zijn er om
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn.

Beveiligers moeten durven optreden zonder te grote risico's te nemen. Ze zijn representatief,
ze dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie
van ze verwacht.

De meeste beveiligers werken bij een particuliere beveiligingsorganisatie, die
beveiligingswerkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers. Ook zijn er beveiligers werkzaam bij
een eigen beveiligingsdienst van een onderneming.

Beveiligers verzorgen onder andere objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging,
geld- en waardetransport, evenementenbeveiliging of zijn werkzaam in een particuliere
alarmcentrale.

Leereenheden
Het beveiligingsvak vraagt specifieke kennis en vaardigheden, een professionele
beroepshouding en een SVPB-diploma. Omdat de maatschappij continu verandert is het
belangrijk dat de beveiliger wordt opgeleid op basis van de meest actuele inzichten.

In dit theorieboek staat de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet
je kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger centraal. Je doet
dat aan de hand van de volgende leereenheden, die weer bestaan uit verschillende
hoofdstukken:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen

De leereenheden zijn gebaseerd op de SVPB examen eisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak
2 en kerntaak 3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.

In het theorieboek Beveiliger | Wettelijke kaders vind je alle kennis, vaardigheden en
beroepshouding onderverdeeld in de volgende leereenheden:
1. Recht
2. Strafrecht
3. Strafvordering
4. Bijzondere wetgeving
5. Algemene kennis



Binnen elke leereenheid wordt verwezen naar hoofdstukken uit dezelfde leereenheid of
hoofdstukken in andere leereenheden. Wanneer je een ander hoofdstuk kunt raadplegen
staat er een pictogram in het theorieboek.

TITELVANDELEEREENHEID/ THEMAWAARINHETTERAADPLEGENHOOFDSTUKSTAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden@.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek. Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN FILM OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of film je kunt bekijken.
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ZIJN WERK



De beveiliger en zijn werk

In dit thema De beveiliger en zijn werk staan de volgende onderwerpen centraal.

1. Basiskennis beveiliging
Een overzicht van belangrijke basisbegrippen uit de beveiligingsbranche. Begrippen die je
nodig hebt om de taken van een beveiliger beter te begrijpen en uit te kunnen voeren.

2. De beroepshouding van een beveiliger
Over welke eigenschappen, vaardigheden en houdingsaspecten moet een beveiliger beschikken.
De beroepshouding van een beveiliger in beeld.

3. Hospitality
Naast het uitvoeren van beveiligingstaken treedt een beveiliger ook op als gastheer of
gastvrouw. Wat houdt dit gastheerschap - hospitality - in.

4. Waarnemen en observeren
Goed kunnen waarnemen is zeer belangrijk in het vak van beveiligen. Voorwaarde om te
kunnen beoordelen en te rapporteren. Wat houdt waarnemen in en hoe doe je dat.

5. Security awareness
Van een beveiliger wordt security awareness gevraagd. Op welke gevaren moet je letten en
welke maatregelen kun je nemen om risico’s te beperken.

6. Diensten verlenen
De belangrijkste taak van een beveiliger is het uitvoeren van de beveiligingstaken. Maar een
opdrachtgever, het publiek en gasten zien de beveiliger ook als dienstverlener.
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7. Objecten
Beveiliging van objecten is een veel voorkomende vorm van beveiliging. Een overzicht van de
soorten objecten en de bijbehorende vormen van beveiliging.

8. Schadelijke invloeden
Een overzicht van de natuurlijke, technische en menselijke risico’s bij het uitvoeren van
beveiligingstaken. Welke maatregelen kun je treffen om de risico’s te beperken.

9. Risicoanalyse en beveiligingsplan
Wat doe je in een risicoanalyse en welke schadecategorieën zijn er. Welke maatregelen kun
je in een beveiligingsplan opnemen om de risico’s te beperken.

SVPB exameneisen en KD Particuliere beveiliging

In de onderstaande tabel wordt per onderwerp weergegeven welke SVPB examenonderdelen
en kerntaken uit het kwalificatiedossier centraal staan.

Kerntaak KD*SVPB-examenOnderwerp

B1-K1Beveiliging van objecten BasisBasiskennis beveiliging

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten Basis
Praktisch handelen Basis

Beroepshouding beveiliger

B1-K3

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten Basis
Praktisch handelen Basis

Hospitality

B1-K3

B1-K1Beveiliging van objecten BasisWaarnemen en observeren

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten Basis
Praktisch handelen Basis

Security awareness

B1-K3

B1-K1
B1-K3

Beveiliging van objecten Basis
Praktisch handelen Basis

Dienst verlenen

B1-K1Beveiliging van objecten BasisObjecten

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten Basis
Praktisch handelen Basis

Schadelijke invloeden

B1-K1
B1-K2

Beveiliging van objecten BasisRisicoanalyse en beveiligingsplan

B1-K1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen.*

B1-K2: Treedt repressief op.

B1-K3: Voert dienstverlenende taken uit.
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INLOGGEN OP DE
METHODESITE
Voor in het theorieboek Beveiliger | Beveiligen van objecten basis & Waarnemen basis vind je de
licentie voor de methodesite van inORDE: www.inorde.nu. Op deze methodesite vind je animaties,
video’s, weblinks en aanvullende bronnen ter ondersteuning van de theorie.

Beschrijving inlogproces
Als je voor het eerst wilt inloggen op de methodesite, moet je eerst de licentie activeren. Deze
licentie vind je voor in het theorieboek Beveiliger | Beveiliging van objecten basis & Waarnemen
basis. De licentie is 24 maanden geldig vanaf het moment waarop je deze hebt geactiveerd.

Hoe moet je de licentie activeren?
• Open je browser en ga naar licentie.edu-actief.nl (let op: geen www).
• Op deze pagina staan vier lege vakken. Vul hier de licentiecode in uit het theorieboek Beveiliger

| Beveiligen van objecten basis & Waarnemen basis. De licentie bestaat uit 4 maal 6 tekens en
is niet hoofdlettergevoelig.

• Klik op de knop ‘Activeren’ en volg de verdere instructies op de website.

Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite
www.inorde.nu.

WERKEN MET WWW.INORDE.NU
Wanneer je wordt verwezen naar een video of ander soort bron op de methodesite, doe je het volgende:
1. Ga naar www.inorde.nu.
2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Beveiliger’ en ‘editie 2016’.
4. Filter vervolgens voor ‘Wettelijke kaders & Algemene kennis’ en selecteer het thema waar je mee

bezig bent.
5. Wil je de selectie verder verfijnen, dan kun je dit doen door te filteren op bronsoort.
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Over dit boek
Als beveiliger bescherm je de belangen van een organisatie of een persoon. Dit vraagt van de
beveiliger een alerte en tegelijkertijd dienstverlenende houding. Maar ook interesse in wat er in
een organisatie gebeurt en oog voor de risico's en bedreigingen. Beveiligers zijn er om de veiligheid
te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn.

Beveiligers moeten durven optreden zonder te grote risico's te nemen. Ze zijn representatief, ze
dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie van ze
verwacht.

De meeste beveiligers werken bij een particuliere beveiligingsorganisatie, die
beveiligingswerkzaamheden uitvoert bij opdrachtgevers. Ook zijn er beveiligers werkzaam bij een
eigen beveiligingsdienst van een onderneming.

Beveiligers verzorgen onder andere objectbeveiliging, mobiele surveillance, winkelbeveiliging,
geld- en waardetransport, evenementenbeveiliging of zijn werkzaam in een particuliere
alarmcentrale.

Thema’s
Het beveiligingsvak vraagt specifieke kennis en vaardigheden, een professionele beroepshouding
en een SVPB-diploma. Omdat de maatschappij continu verandert is het belangrijk dat de beveiliger
wordt opgeleid op basis van de meest actuele inzichten.

In dit theorieboek staat de gevraagde kennis (wat moet je weten), vaardigheden (wat moet je
kunnen) en beroepshouding (hoe moet je je gedragen) van een beveiliger centraal. Je doet dat
aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. Recht
2. Strafrecht
3. Strafvordering
4. Bijzondere wetgeving
5. Algemene kennis

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB examen eisen Beveiliger en kerntaak 1, kerntaak 2 en kerntaak
3 van het basisdeel Kwalificatiedossier Particuliere beveiliging.

In het theorieboek Beveiliger | Beveiliging van objecten basis en Waarnemen basis vind je alle
kennis, vaardigheden en beroepshouding onderverdeeld in de volgende thema’s:
1. De beveiliger en zijn werk
2. Communiceren en rapporteren
3. Controleren en surveilleren
4. Preventief en repressief handelen
5. Brandpreventie en -bestrijding
6. Veiligheidsorganisaties
7. Hulpmiddelen

Binnen elk thema wordt verwezen naar hoofdstukken uit hetzelfde thema of hoofdstukken in
andere thema’s. Wanneer je een ander hoofdstuk kunt raadplegen staat er een pictogram in het
theorieboek.



TITEL VAN HET THEMA WAARIN HET TE RAADPLEGEN HOOFDSTUK STAAT
Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

Methodesite inORDE
Wanneer je de methodesite www.inorde.nu moet raadplegen, staat er een pictogram in het
theorieboek. Bij dit pictogram lees je welke bron je kunt opzoeken. Er zijn twee verschillende
pictogrammen:

BRON OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

ANIMATIE EN FILM OP WWW.INORDE.NU
Hier lees je welke animatie of film je kunt bekijken.





Thema

RECHT



Recht

In dit thema Recht staan de volgende onderwerpen centraal:

1. Soorten recht
Een overzicht van belangrijke soorten recht zoals publiekrecht, privaatrecht en de rechtsgebieden
materieel (straf)recht en formeel (straf)recht.

2. Rechtspraak in Nederland
Basisinformatie over de rechtsprekende macht. Deze ‘macht’ spreekt ‘recht’ als regels onduidelijk
zijn of worden overtreden.

SVPB exameneisen en KD Particuliere beveiliging

In de onderstaande tabel wordt per onderwerp weergegeven welke SVPB exameneisen en kerntaken
uit het kwalificatiedossier centraal staan.

Kerntaak KD *SVPB-examenOnderwerp

B1-K1Wettelijke kaders BasisSoorten recht

B1-K2Wettelijke kaders BasisRechtspraak in Nederland

Kerntaak 1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen*

Kerntaak 2: Treedt repressief op
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1. SOORTEN RECHT
Regels die door de overheid zijn bedacht, noemen we geschreven regels of geschreven recht. Het
doel van die regels is onze samenleving leefbaar te maken en te houden. Naast het geschreven
recht kennen we ook ongeschreven recht.

Inhoud
• Ongeschreven recht
• Geschreven recht
• Publiekrecht
• Privaatrecht
• Materieel en formeel recht

1.1 ONGESCHREVEN RECHT

In Nederland hebben we het gedrag dat we van iedereen verwachten grotendeels vastgelegd in
wetten en verordeningen (zie paragraaf Geschreven recht). In situaties waarvoor dat nog niet is
gebeurd of waarin de regels onduidelijk zijn, gelden soms ongeschreven regels. Die worden ook
wel ongeschreven recht of gewoonterecht genoemd.

ONGESCHREVEN RECHT
Ongeschreven recht gaat over regels die niet in wetten of in verordeningen zijn vastgelegd, maar
voortkomen uit een gewoonte.

Met een gewoonte wordt een gebruik bedoeld dat in een bepaalde groep of voor een bepaalde
situatie al lange tijd bestaat. Gewoonterecht wordt in geen enkele wet duidelijk omschreven. In
veel situaties waar het mogelijk van toepassing is, moet het daarom juridisch worden uitgezocht.
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