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Heb je je licentie uit het theorieboek Beveiliger | Beveiligen van objecten basis & Waarnemen basis
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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
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Met behulp van je gebruikersnaam en wachtwoord kun je inloggen op de methodesite
www.inorde.nu.

WERKEN MET WWW.INORDE.NU
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2. Klik op ‘Studentenmateriaal’.
3. Kies voor ‘Beveiliger’ en ‘editie 2016’.
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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.





Thema

DE BEVEILIGER EN
ZIJN WERK



Introductie en oriëntatie
Inleiding

Als beveiliger moet je natuurlijk veel weten over beveiliging. Daarnaast moet je beschikken over
een aantal eigenschappen, vaardigheden en een bepaalde houding waarmee je de beroepstaken
goed kunt uitvoeren.

Leerdoelen
In de opdrachten van dit thema werk je aan leerdoelen voor het vakkennisexamen Beveiligen van
objecten basis en de praktijkexamen onderdelen Specifiek rapporteren basis en Praktisch handelen
basis.

Leerdoelen De beveiliger en zijn werk

Inhoud thema
Dit thema bevat opdrachten die zijn verdeeld over de volgende onderwerpen:
• Basiskennis beveiliging
• De beroepshouding
• Hospitality
• Waarnemen en observeren
• Security awareness
• Dienst verlenen
• Objecten
• Schadelijke invloeden
• Risicoanalyse en beveiligingsplan

Theorie
In dit thema vind je opdrachten die gaan over de beveiliger en zijn werk. Alle theorie die bij deze
opdrachten hoort, vind je in Beveiliger | Beveiligen van objecten basis & Waarnemen basis. Ook
daar heet het thema De beveiliger en zijn werk.

Oriëntatieopdrachten

OPDRACHT 1: DE FUNCTIE VAN BEVEILIGER
In de opleiding die je volgt, word je voorbereid op werken als beveiliger. Wat weet jij al over de
functie van beveiliger? En wat trekt je aan in dat beroep?

Zoek op internet een vacature waarin een beveiliger wordt gezocht. Je kunt Google gebruiken of
een website bezoeken zoals: www.nationalevacaturebank.nl | www.werkenbijsecuritas.nl |
www.indeed.nl | www.baanalsbeveiliger.nl
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a. Aan welke eisen moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de baan?

b. Is dit een vacature waarop je (als je het diploma hebt) zou willen solliciteren en waarom?

Ja
Nee

OPDRACHT 2: WAAR KOM JE BEVEILIGERS TEGEN?
Op 29 januari 2015 drong een gewapende man het NOS-gebouw binnen en eiste zendtijd. De
beveiliger die met hem te maken kreeg, trad professioneel op en kreeg na afloop veel waardering.

Film Overval NOS Journaal

a. Bekijk de film.

Het beveiligen van een bedrijfsgebouw zoals het NOS-gebouw is een taak die door veel beveiligers
wordt uitgevoerd.

b. Noem, naast bedrijfsgebouwen, vijf andere voorbeelden van plaatsen waar jij beveiligers wel
eens hebt zien werken.

1.

2.

3.

4.

5.

De beveiliger van het NOS gebouw krijgt na afloop veel waardering.

c. Noem vijf eigenschappen of kenmerken waar volgens jou een goede beveiliger over moet
beschikken.

1.

2.

3.
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4.

5.

OPDRACHT 3: WAAR DENK JE AAN BIJ HET BEROEP BEVEILIGER?
Bij deze opdracht ga je een mindmap maken over het beroep van beveiliger. Een mindmap is een
overzicht met een kernwoord in het midden en daar omheen zoveel mogelijk woorden die
betrekking hebben op het kernwoord.

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

a. Plaats het woord ‘Beveiliger’ in het midden en daarom heen alle woorden die in je opkomen
als je denkt aan het beroep beveiliger.

b. Bespreek met groepsgenoten elkaars mindmap. Noteer in jouw mindmap de woorden die bij
beveiliger horen en die jij hebt gemist.

OPDRACHT 4: PERSOONLIJKHEIDSTEST
Passen jouw eigenschappen en houding binnen de beroepshouding van een beveiliger?

Weblink Persoonlijkheidstest

a. Jouw persoonlijkheid speelt een belangrijke rol bij de beroepshouding. Maak de
persoonlijkheidstest en meet drie belangrijke kenmerken van je persoonlijkheid.

1.

2.

3.
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b. Vergelijk de uitslag van jouw test met die van groepsgenoten. Wat valt je op?

OPDRACHT 5: EIGEN ERVARING
Je bent zelf geregeld gast of klant. In een winkel, een bar of restaurant of bij een evenement.

a. Beschrijf een prettige ervaring en een negatieve ervaring, wat deed de gastheer of -vrouw goed
en fout.

Prettige ervaring: 

Negatieve ervaring: 

b. Na je studie ben je beveiliger en ben jij degene die gasten ontvangt. Wat ga jij zeker doen in
je rol als gastheer of gastvrouw?

OPDRACHT 6: PLANNEN
Planningsformulier De beveiliger en zijn werk

a. Download het document Planningsformulier De beveiliger en zijn werk.
Noteer in 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.

LET OP!
Houd je aan de planning. Maak een nieuwe planning als je weet dat je de oorspronkelijke planning niet
gaat halen.
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1. BASISKENNISBEVEILIGING
Jij volgt de opleiding tot beveiliger. Daarvoor moet je veel weten en die kennis moet je kunnen
toepassen tijdens je werk als beveiliger. Voor jou als aankomend beveiliger is het vanzelfsprekend
belangrijk dat je weet wáár je komt te werken en wat je daar moet doen.

Een deel van wat je moet weten, bestaat uit kennis over basisbegrippen uit de beveiligingsbranche.
Die kennis heb je nodig om de taken van een beveiliger beter te begrijpen en uit te kunnen voeren.

LEERDOEL
- Je kunt basisbegrippen uit de beveiliging beschrijven en onderscheiden.

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

Beveiliging van objecten BasisSVPB-examen

Kerntaak 1 Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelenKD-kerntaak
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1.1 VRAGEN EN OPDRACHTEN

De volgende theorieverwijzing is van toepassing op alle opdrachten in dit onderwerp.

THEMA DE BEVEILIGER EN ZIJN WERK
Basiskennis beveiliging

OPDRACHT 1: DE BEVEILIGINGSBRANCHE
De beveiligingsbranche bestaat onder andere uit particuliere beveiligingsbedrijven en
bedrijfsbeveiligingsdiensten.

THEMA VEILIGHEIDSORGANISATIES
Particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus

a. Op de foto zie je twee beveiligers. Waaraan kun je vooral zien dat dit beveiligers zijn?

b. Wat is het belangrijkste kenmerk van een particulier beveiligingsbedrijf?

c. Wat is het belangrijkste kenmerk van een bedrijfsbeveiligingsdienst?
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d. Hoeveel mensen werken nu ongeveer in de Nederlandse beveiligingsbranche?

tussen 3000 en 5000
tussen 15000 en 18000
tussen 27000 en 30000
tussen 52000 en 55000

OPDRACHT 2: BEVEILIGINGSBEDRIJVEN
a. Beveiligingsbedrijven verdienen een belangrijk deel van hun geld met objectbeveiliging en

mobiele surveillance. Wat betekenen deze twee begrippen?

Objectbeveiliging: 

Mobiele surveillance: 

b. Kun je enkele grote bedrijven noemen die zich in Nederland bezighouden met beveiliging?

1.

2.

3.

c. Hoeveel medewerkers hebben deze bedrijven in Nederland?

1.

2.

3.

d. Beschrijf van twee van de door jou genoemde bedrijven vijf diensten die worden aangeboden.

1.

2.

OPDRACHT 3: PUBLIEK EN PRIVAAT
De overheid is verantwoordelijk voor de veiligheid in publieke ruimtes. Particuliere
beveiligingsorganisaties verzorgen op verzoek de veiligheid in private ruimtes.
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a. Wie is verantwoordelijk voor de veiligheidszorg in Nederland?

alle inwoners van Nederland
de Europese Unie
de overheid
particuliere beveiligingsorganisaties

b. Waar zorgt de overheid als regel voor veiligheid?

private ruimtes
publieke ruimtes
publieke en private ruimtes

c. Wat zijn voorbeelden van een publieke ruimte? Let op, meerdere antwoorden mogelijk.

een bedrijfsgebouw
een marktplein
een school
een straat
een ziekenhuis

d. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van een private ruimte?

e. In welke ruimtes zorgen beveiligers vooral voor veiligheid?

private ruimtes
publieke ruimtes
publieke en private ruimtes

f. Noem drie voorbeelden van private ruimtes in jouw omgeving waar beveiligers zorgen voor
beveiliging. Voor welk beveiligingsbedrijf werken die beveiligers?

BeveiligingsbedrijfPrivate ruimte

OPDRACHT 4: WAT DOET EEN BEVEILIGER?
Een beveiliger heeft verschillende taken. Die taken kun je in een aantal groepen verdelen.
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a. Welke vier basisbegrippen vormen samen het werk van een beveiliger?

Aanhouden
Controleren
Diensten verlenen
Hospitality
Observeren
Preventie
Repressie

b. Beschrijf wat in de beveiligingsbranche wordt verstaan onder ‘preventie’.

c. Beschrijf wat in de beveiligingsbranche wordt verstaan onder ‘repressie’.

d. Noteer onder de foto of er sprake is van preventie of repressie.

OPDRACHT 5: BEVEILIGEN EN VEILIGHEID
Naast de term beveiliging wordt ook vaak gesproken over veiligheid. Deze begrippen worden veel
door elkaar gebruikt, maar ze betekenen niet hetzelfde. Een beveiliger moet deze en een aantal
andere begrippen kunnen beschrijven en onderscheiden.

a. Bij welke doelstelling van een onderneming horen beveiligingsmaatregelen?

b. Wat betekent de Engelse term ‘security’?

beveiliging
bewaken
controleren
veiligheid
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