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Voor in het werkboek Coördinator beveiliging vind je de licentie voor de methodesite van inORDE:
www.inorde.nu. Op deze methodesite vind je video’s, weblinks, formulieren en casusbeschrijvingen
die je nodig hebt bij het maken van de opdrachten.

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.

• 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.

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 ‘Coördinator beveiliging’ en ‘editie 2016’.
4. 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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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 coördinator beveiliging.

Je doet dat aan de hand van de volgende thema’s, die weer bestaan uit verschillende hoofdstukken:
1. De Coördinator beveiliging en zijn werk
2. Veiligheidsrisico's en maatregelen
3. Wet- en regelgeving
4. Communiceren en rapporteren
5. Roosteren en plannen
6. Arbo en mileu
7. Leidinggeven en gesprekstechnieken

De thema’s zijn gebaseerd op de SVPB examen eisen Coördinator beveiliging en kerntaak 1 en
kerntaak 2 van het profieldeel Coördinator beveiliging uit het Kwalificatiedossier Particuliere
beveiliging.

In dit werkboek wordt verwezen naar het theorieboeken Coördinator beveiliging.

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

Hier lees je in welk hoofdstuk je meer informatie kunt vinden.

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

Hier lees je wat voor soort bron je kunt opzoeken en welke dit is.

Hier lees je welke animatie of film je kunt bekijken.







De positie van de coördinator in het team is van een meewerkend voorman. Dat betekent dat je
beveiligingswerkzaamheden uitvoert, leidinggeeft aan het team en de beveiligingswerkzaamheden
coördineert. Dat vraagt specifieke kennis, een professionele beroepshouding en vaardigheden.

In de opdrachten van dit thema werk je aan leerdoelen voor het vakkennis examen Beveiligen van
gebouwen 3 en de onderdelen Praktijkopdrachten CB en Leidinggeven CB.

Leerdoelen De coördinator beveiliging en zijn werk

Dit thema bevat opdrachten die zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:
• De coördinator beveiliging
• Beveiliging en objecten
• Vormen van beveiliging
• Brandpreventie en repressie
• Terrorisme en de maatschappij
• Informatiebeveiliging
• Risicoanalyse en beveiligingsplan

In dit thema vind je opdrachten die gaan over de coördinator en zijn werk. Alle theorie die bij deze
opdrachten hoort, vind je in het theorieboek Coördinator beveiliging. Ook daar heet het thema
De coördinator beveiliging en zijn werk.

Je hebt het SVPB-examen Beveiliger succesvol afgerond. Nu aan de slag met de opleiding Coördinator
beveiliging. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen deze twee functies?

Vul de mindmap verder in.
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Je kunt de mindmap op papier maken, met Microsoft Office of online met bijvoorbeeld
www.coggle.it | www.emindmaps.nl | www.mindmeister.com/nl

Deze opdracht moet centraal in de klas worden georganiseerd.

Benader een coördinator beveiliging in je netwerk en vraag of de klas op bedrijfsbezoek mag
komen. Door een bedrijfsbezoek krijg je namelijk een goed beeld van je toekomstige werkomgeving.

Vraag of de coördinator beveiliging aandacht wil besteden aan de volgende onderwerpen
• meewerkend voorman zijn
• aansturen van beveiligers
• samenwerken en communiceren met de opdrachtgever
• belangrijkste verschillen met de functie beveiliger.

Maak van het bedrijfsbezoek een verslag van twee A4 in Microsoft Word en behandel in ieder geval
de vier vragen.

Zoek op internet een aantal sites van beveiligingsbedrijven op. Ga op zoek naar eisen die de
bedrijven stellen aan de kwaliteit van beveiligingspersoneel.
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Beantwoord vervolgens de volgende vragen:
• Aan welke eigenschappen moet een beveiliger voldoen volgens die beveiligingsbedrijven?
• Zoek uit de eigenschappen van de beveiliger die eigenschappen, waarvan jij vindt dat deze ook

gelden voor een coördinator en motiveer waarom jij dat denkt.
• Over welke eigenschappen voor een coördinator denk jij dat je al beschikt en geef hierbij

voorbeelden uit je eigen dagelijkse praktijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al voetbaltraining
geeft en dus al een beetje leidinggeeft.

Werk deze antwoorden en voorbeelden uit in een Word-document.

Planningsformulier De coördinator beveiliging en zijn werk

a. Download het document Planningsformulier De coördinator beveiliging en zijn werk.
Noteer op dit formulier de onderwerpen waarmee je aan de slag moet.

b. Verdeel de onderwerpen waarmee je aan de slag moet over de weken dat je met dit thema
bezig bent. Stem je planning zo nodig af met je docent.

Houd je aan de planning. Maak een nieuwe planning als je weet dat je de oorspronkelijke planning niet
gaat halen.
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Als coördinator moet je beschikken over aan aantal eigenschappen en vaardigheden om op de
juiste wijze je werk te kunnen uitvoeren. Dat zijn naast de gevraagde competenties voor beveiliger
ook kennis, vaardigheden en gedrag om leiding te kunnen geven aan beveiligers.

- Je kunt je optreden naar medewerkers op het gebied van houding bespreken.
- Je kunt toezicht op beveiligers houden ten aanzien van de dienstuitvoering.
- Je kunt als aanspreekpunt voor beveiligers fungeren met betrekking tot procedures en werkafspraken.
- Je kunt toezicht op je medewerkers houden bij de uitvoering van het werk.
- Je kunt toezicht en controle houden op de uitvoering van werkzaamheden met betrekking tot

security en/of safety aspecten en je meldt de resultaten.
- Je kunt de beveiligers preventief controleren op de toepassing van procedures, instructies en het

nakomen van werkafspraken.

In de tabel staat aangegeven op welk onderdeel van het SVPB-examen en welke kerntaak uit het
profieldeel dit hoofdstuk betrekking heeft.

Beveiliging van gebouwen 3
Leidinggeven CB

SVPB-examen

Kerntaak 1 Coördineert beveiligingswerkzaamhedenKD profieldeel kerntaak
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De volgende theorieverwijzing is van toepassing op alle opdrachten in dit onderdeel.

Coördinator beveiliging

Vacature coördinator beveiliging

De coördinator beveiliging werkt mee in de beveiliging. Hij moet daarnaast als coördinator over
extra vaardigheden beschikken.

a. Lees de vacature goed door en beantwoord de volgende vragen:
• Welke taken en vaardigheden kun je halen uit de vacature?
• Over welke vaardigheden die genoemd zijn in de vacature beschik je al? Noem voorbeelden

uit je dagelijkse praktijk, bijvoorbeeld een bijbaantje, waar dat uit blijkt.
• Welke functie-eisen kun je halen uit de vacature?

b. Noteer je antwoorden in een verslag.

De beroepshouding van de coördinator is van groot belang. De beveiligers kijken namelijk vaak
naar de coördinator en hoe deze zijn werkzaamheden uitvoert.

a. Noteer vijf belangrijke kenmerken die horen bij de beroepshouding van een coördinator.

1.

2.

3.

4.

5.

14



b. Beschrijf in je eigen woorden wat de volgende kenmerken van de beroepshouding betekenen.

Doortastend

Dienstverlenend

Kennis van de organisatie

Representativiteit

Zelfstandig

Gastvrij

Samenwerken

c. In de linker kolom lees je verschillende kenmerken van de beroepshouding van de coördinator
beveiliging. Verbind deze kenmerken met de juiste omschrijving in de rechter kolom.
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