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Hoe werk je met een keuzedeel?
In iedere opleiding volg je een aantal keuzedelen. Ze zijn bedoeld om je beter op
de arbeidsmarkt voor te bereiden. Je school bepaalt het aanbod waaruit je kunt
kiezen en wanneer je zo’n keuzedeel kunt volgen.
Hoelang je aan een keuzedeel werkt, varieert: 240, 480 of 720 studiebelastingsuren
(SBU). Die informatie vind je in de inleiding Over dit keuzedeel, waarmee elk
keuzedeel begint.
Waar en wanneer je aan een keuzedeel werkt, bepaalt je school. Dat kan op school
zijn, op je stageadres of thuis. Meestal zal het een mix van deze drie zijn.

Inleiding
Een keuzedeel van Edu’Actief begint met een introductie. Dat kan naast een korte
inleiding bijvoorbeeld een filmpje zijn over iemand die binnen zijn werkveld te
maken krijgt met de inhoud van dit keuzedeel. Vervolgens vind je vermeld uit
welke onderwerpen (leereenheden) het keuzedeel bestaat.

Uitdaging
In elk keuzedeel werk je stap voor stap toe naar een eindopdracht: de uitdaging,
waarvoor je de stof van het gehele keuzedeel gebruikt. Het kan bijvoorbeeld gaan
om de verzorging van een wijnproeverij met bijpassende hapjes, een compleet
ondernemersplan voor een startup, een gevuld zorgdossier waarin je hebt
gedocumenteerd welke begeleiding je een cliënt hebt gegeven en wat de
resultaten waren, etc. Je werkt in een aantal stappen naar de eindopdracht toe.
Elke stap levert per leereenheid ten minste één beroepsproduct op, dat wil zeggen
een document, een (video)verslag van een gesprek of een fysiek product zoals je
dat ook in de beroepspraktijk maakt. Dat kan bijvoorbeeld een wijnkaart zijn of
het financiële hoofdstuk van een ondernemingsplan.

Resultaten
Daarna vind je een beschrijving van de doelen waaraan je gaat werken: een
opsomming van de resultaten aan het eind van het keuzedeel.

Beoordeling
Je werkt individueel en soms samen met medestudenten aan je opdrachten. De
beoordeling van je werk gebeurt op verschillende manieren en momenten. Het
kan zijn dat je een of meer kennistoetsen maakt die mee tellen in de
eindbeoordeling. Je zult ook een beoordeling krijgen van de beroepsproducten
die je tijdens dit keuzedeel oplevert. En natuurlijk wordt je eindopdracht
beoordeeld. Je vindt de beoordelingscriteria telkens kort beschreven in de inleiding
Over dit keuzedeel op elke leereenheid. Hoe zwaar een onderdeel meetelt, hoor
je van je docent.
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Oriëntatieopdrachten
Voordat je met de eerste leereenheid van een keuzedeel begint, maak je een
aantal opdrachten waarmee je je nader op de stof oriënteert. Zo verken je het
terrein van dit keuzedeel.

Bronnen en verwijzingen
In dit keuzedeel vind je verwijzingen naar bronnen. Deze kun je herkennen aan
een icoontje. Dit kan een theoriebron zijn, een internetlink of een filmpje. Zo zien
de icoontjes eruit:

Internetsite

Theoriebron

Filmpje

De theoriebronnen op alfabetische volgorde vind je na de opdrachten in dit boek.
Je kunt de inhoudsopgave gebruiken om de juiste bronnen snel te vinden.

Let op!
Bronnen worden op verschillende manieren bij de opdrachten aangegeven:
1. bron voor een opdracht.

In dit geval is de theoriebron van toepassing op de daaropvolgende opdrachten.
2. bron in een opdracht.

In dit geval is de theoriebron alleen van toepassing op deze specifieke opdracht.
Wordt er in een opdracht geen bron aangegeven, maar heb je wel bepaalde
informatie nodig, dan zoek je de informatie in een van de eerder genoemde
bronnen binnen deze leereenheid.

De video’s, rollenspelen, formulieren, weblinks en bronnen kun je vinden in de
digitale leeromgeving. Hier vind je ook de digitale versie van dit keuzedeel.

Ga naar www.edu-actief.nl/licentie.
Volg de stappen om toegang te krijgen tot het digitale lesmateriaal.

Voor het gebruik van de digitale leeromgeving heb je een tablet, computer of
mobiele telefoon met internettoegang nodig. Je werkt je opdrachten uit op papier
of digitaal.
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1. Over dit keuzedeel

Inleiding

Camera’s zie je tegenwoordig bijna op elke hoek van de straat. Het lijkt wel of je
niet meer over straat kunt lopen zonder gevolgd te worden door camera’s. BIG
BROTHER IS WATCHING YOU.
Toch mag je niet zomaar overal camera’s neerhangen. En ook als dat wel mag,
zijn er heel veel richtlijnen waar de gemeente zich aan moet houden.

In dit keuzedeel staan de werkzaamheden van een cameraobservant, alle relevante
wet- en regelgeving en de eisen waaraan een cameraobservant moet voldoen
centraal.

Het keuzedeel Cameratoezicht (240 SBU) bestaat uit vijf leereenheden:
• Leereenheid 1 De cameraobservant en zijn werk
• Leereenheid 2 De basis van cameratoezicht
• Leereenheid 3 Effectief waarnemen
• Leereenheid 4 Menselijk gedrag
• Leereenheid 5 Wet- en regelgeving cameratoezicht.

Hoe werk je met een keuzedeel?

Agenten beslissen in split second tijdens achtervolging

De uitdaging
In dit keuzedeel ga je kennis opdoen van het werken met camera’s, het waarnemen
van normaal en afwijkend gedrag van mensen en weet je meer over de relevante
wet- en regelgeving. Met de kennis ga je aan het einde van dit keuzedeel een
introductietraining Cameratoezicht verzorgen voor eerstejaarsstudenten Beveiliger.

Dit doe je niet alleen. In een groep van maximaal vier medestudenten geef je de
introductietraining. De training duurt maximaal 20 minuten.

Voordat je begint, stel je vijf leerdoelen op, die leidend zijn bij het ontwikkelen
van de training. In de training moet in ieder geval aandacht besteed worden aan:
• cameratechniek
• waarnemen
• gedrag in de context
• strafbare feiten.
Je mag gebruikmaken van de presentaties, video’s en andere producten die je in
dit keuzedeel hebt gemaakt.
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Het is belangrijk dat jullie de introductietraining samen verzorgen. De
introductietraining wordt door de docent beoordeeld tijdens de presentatie aan
de klas Beveiligers.

Resultaten
Resultaten van het keuzedeel:
- Je kent de (wettelijke) kaders met betrekking tot cameratoezicht in het publieke

domein.
- Je kent de basisprincipes van cameratoezicht en kunt deze toepassen.
- Je kunt camerabeelden uitkijken en hierbij de hoofd- en bijzaken van elkaar

onderscheiden.
- Je kunt gedrag in de context herkennen en kunt daarbij onderscheid maken tussen

ongewenst en strafbaar gedrag.
- Je kunt naar aanleiding van camerabeelden actie (laten) ondernemen.
- Je kunt naar aanleiding van een incident een rapportage opstellen.

Beoordeling
De beoordeling van het keuzedeel vindt plaats aan de hand van verschillende
onderdelen:

Beroepsproducten
Elke leereenheid bevat een of twee te beoordelen opdrachten. Dit zijn opdrachten
die je in de professionele praktijk tegen kunt komen. Deze opdrachten lever je in
bij je docent, die ze beoordeelt aan de hand van een beoordelingsprotocol. De
eindopdrachten en de bijbehorende beoordelingen vormen een onderdeel van
je portfolio.

De centrale uitdaging
Het verzorgen van een introductietraining Cameratoezicht voor
eerstejaarsstudenten Beveiliger. In de training moet in ieder geval aandacht worden
besteed aan cameratechniek, waarnemen, gedrag in de context en strafbare feiten.
De training ontwikkel je en geef je samen met maximaal drie andere studenten.

Kennistoets
Elke leereenheid bevat een kennistoets en het keuzedeel wordt afgesloten met
de kennistoets Cameratoezicht. Daarnaast maak je ook nog een waarnemingstoets
Cameratoezicht.

Veel succes en veel plezier!
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1.1 Oriëntatie cameratoezicht

Opdracht 1: Woordwolk

Woordwolk
Stappenplan woordwolk

Waar denk je aan bij cameratoezicht? Noteer twintig woorden in een woordwolk
en bespreek deze vervolgens in de klas.

Opdracht 2: Overal camera’s

Agenten beslissen in split second tijdens achtervolging

Bekijk de film Agenten beslissen in split second tijdens achtervolging.

a. Wat kun je zeggen over het belang van cameratoezicht tijdens deze
achtervolging?

b. Welk moment is, of welke momenten zijn, cruciaal in verband met de
aanhouding van de verdachte?

c. Wat vind je van het gebruik van cameratoezicht in dit voorbeeld? Motiveer je
antwoord.
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2. De cameraobservant en zijn werk

Inleiding

Cameratoezicht zie je tegenwoordig op bijna elke hoek van de straat. Camera’s
die gericht zijn op winkelstraten en uitgaansgelegenheden. Maar wat registeren
deze camera’s en wat gebeurt er met al die beelden? Mag je in de winkelstraat
zomaar worden gefilmd? Als cameraobservant krijg je te maken met verschillende
vormen van cameratoezicht.

Resultaten
De resultaten van deze leereenheid zijn:
- Je kent de begrippen cameratoezicht en camerabewaking.
- Je kunt de begrippen publieke en private domein met betrekking tot

cameratoezicht onderscheiden.
- Je kent de begrippen cameratoezichtcentrale en particuliere alarmcentrale.
- Je kent de toepassing van diverse camerasystemen.
- Je hebt basiskennis van camerabeelden als ondersteunend bewijsmateriaal.
- Je hebt basiskennis van de bevoegdheden van:
- de particuliere beveiliger
- de medewerker toezicht en veiligheid
- de handhaver toezicht en veiligheid
- de algemeen en buitengewoon opsporingsambtenaar.

Beoordeling
Je maakt in deze leereenheid twee opdrachten die je bij je docent inlevert:
• een interview over cameratoezicht
• vacature voor een cameraobservant.
Deze opdrachten worden door de docent beoordeeld.
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Daarnaast maak je de laatste opdracht van deze leereenheid, de kennistoets Test
je kennis! Cameraobservant en zijn werk.

2.1 De cameraobservant en zijn werk

Opdracht 1: Cameratoezicht

Cameratoezicht en camerabewaking

Waar mensen samen zijn, gebeuren dingen die voor de maatschappij overlast
kunnen veroorzaken. Denk hierbij aan overlast van hangjongeren, zwervers of
kleine criminaliteit. Om dit te voorkomen kan een gemeente ervoor kiezen om
op die plaatsen waar overlast veroorzaakt kan worden cameratoezicht in te stellen.

a. Vertel in je eigen woorden wat cameratoezicht inhoudt.

b. Vertel in je eigen woorden wat camerabewaking inhoudt.

c. Mogen camerabeelden worden gebruikt om een verdachte te veroordelen?
Ja, dat mag als de verdachte volledig herkenbaar in beeld is.
Nee, want de verdachte mag niet herkenbaar in beeld worden gebracht.
Ja, alleen als de rechter het als officieel bewijsmateriaal toelaat in de
rechtszitting
Nee, het mag alleen dienen om een verdachte op te sporen.
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d. Welke van de volgende voorbeelden is publiek domein? Meerdere antwoorden
zijn goed.

de kantine van een school
het stadspark in de binnenstad
de fabriekshal van de fietsenfabriek
de winkelstraat
de supermarkt

Opdracht 2: Cameratoezicht en privacy

Cameratoezicht: openbare orde belangrijker dan privacy

a. Bekijk de video.

In de video komt de privacy van burgers aan de orde. Vind jij privacy van burgers
belangrijker dan de veiligheid van burgers of andersom? Motiveer je antwoord.

b. Wat is de mening van de middenstand (de ondernemers) als het gaat om de
reden om cameratoezicht in te stellen?

c. Welk drie oorzaken kun je bedenken waardoor een gemeente cameratoezicht
kan instellen?

Opdracht 3: Wat vindt de plaatselijke bevolking?

Als je door het winkelcentrum van een stad loopt, is de kans groot dat er
cameratoezicht is. Dat betekent automatisch dat je door de camera’s wordt
‘bekeken’. Moet je daaraan meewerken? En wat vinden de mensen op straat
eigenlijk van cameratoezicht?

a. Bedenk samen met een klasgenoot vijf vragen die je zou willen stellen aan
voorbijgangers in de winkelstraat om erachter te komen wat zij vinden van
cameratoezicht.
Werk deze vragen uit in een Worddocument.

b. Ga met je klasgenoot de straat op waar cameratoezicht aan de orde is. Vraag
minimaal tien voorbijgangers wat zij vinden van cameratoezicht en noteer de
antwoorden. Maak hierbij gebruik van de vijf vragen die je hebt bedacht.

Zet de antwoorden die ze geven op papier. Vraag of je het interview met je
telefoon mag registreren (video of audio). Als de geïnterviewde dat niet wil,
moet je dat respecteren.
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c. Werk met je klasgenoot de antwoorden die je gekregen hebt uit in een verslag
waarin je de vraag ‘wat vindt de plaatselijke bevolking van cameratoezicht’
beantwoordt. Je kunt bij het maken van je verslag gebruikmaken van je
opnames.

Het verslag bestaat uit maximaal 500 woorden. Dit lever je in bij de docent.

Deze opdracht wordt beoordeeld door je docent.

Opdracht 4: Ondersteunende hulpverleners

Diverse externe hulpverleners

Om ervoor te zorgen dat er bij een incident zo snel mogelijk kan worden
ingegrepen, heeft de cameraobservant vaak de ondersteuning van hulpverleners
op straat nodig. Deze kan hij dan vanuit de cameratoezichtcentrale aansturen.

Winkelsurveillant/beveiliger

a. Bekijk de video Winkelsurveillant/beveiliger.

Maak een opsomming van de werkzaamheden die een
winkelsurveillant/beveiliger uitvoert.

Medewerker toezicht en veiligheid

b. Bekijk de video Medewerker toezicht en beveiliging.

Maak een opsomming van de werkzaamheden die een medewerker toezicht
en veiligheid uitvoert.
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Reportage Handhaving Capelle aan den IJssel

c. Bekijk de video Reportage Handhaving Capelle aan den IJssel.

Maak een opsomming van de werkzaamheden die een handhaver toezicht en
veiligheid uitvoert.

d. Ga op zoek naar drie nieuwsberichten waarin staat dat er een incident via
cameratoezicht was waargenomen en de hulpverleners vervolgens hebben
ingegrepen.

Beantwoord vanuit deze artikelen de volgende vragen:
• Welke externe hulpverleners zijn betrokken geweest bij het incident?
• Wat was de rol van elke externe hulpverlener?

Maak een kort verslag of presentatie waarin het nieuwsartikel en de antwoorden
op de vragen zijn opgenomen.

Deze opdracht wordt klassikaal besproken met de docent.

e. Een treinconducteur is voor zijn werk vervoersbewijzen aan het controleren.
Hij betrapt een reiziger op zwartrijden en geeft deze persoon een bekeuring.

Welke externe hulpverlener herken je in deze situatie?
particulier beveiliger
buitengewoon opsporingsambtenaar
medewerker toezicht en veiligheid
algemeen opsporingsambtenaar

2.2 Cameratechniek

Cameratechniek

Opdracht 5: Camerasystemen

Securetech
Camera-installatie

Voor cameratoezicht heb je camera’s nodig. Deze zijn er in allerlei soorten, maten
en prijzen. Voordat een opdrachtgever de keuze voor een camera maakt, wordt
gekeken wat het doel is van cameratoezicht in dat gebied en wat het mag kosten.
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a. Maak in een Worddocument een tabel met drie kolommen en vijf rijen, zoals
hierna weergegeven.

NadelenVoordelenSoort camera

Geef de bovenste rij, waar je de woorden in hebt gezet, een kleurtje.

b. Zoek op internet vier verschillende soorten camera’s die te verkrijgen zijn op
dit moment.
Maak een kopie van de afbeelding van de camera en zet deze in de kolom
‘soort camera’. Zet daar vervolgens de naam van de camera onder.

Zoek naar de voor- en nadelen van deze camera. Deze zet je in de kolommen
daarachter.
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Opdracht 6: Cameratechniek

Het werkgebied van een cameratoezichthouder bevindt zich buiten op straat en
de beelden worden uitgekeken in de cameratoezichtcentrale. Dat betekent dat
wat de cameraobservant ziet niet in de directe omgeving plaatsvindt. Om datgene
wat de cameraobservant wil waarnemen goed te kunnen zien, moet hij beschikken
over de juiste camera(systemen).

a. Wat is het werkgebied van de cameraobservant?
private domein
winkelstraat
publieke domein
fabrieksterrein

b. Hoe wordt een camera genoemd die een kenteken kan registeren en daarvanuit
actie kan ‘laten’ ondernemen?

analoge camera
360 gradencamera
‘slimme’ camera
dome camera

c. Wat is het uitkijkbereik van een dome camera?
alleen recht vooruit
360 graden rond
alleen daar waarop is ingezoomd
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d. In welke wet is cameratoezicht geregeld? Meerdere antwoorden zijn goed.
Gemeentewet
Burgerlijk Wetboek
Wet politiegegevens
Wet bescherming persoonsgegevens
Wet publiekelijk cameratoezicht

Opdracht 7: Drones

Naast de vaste camera’s (die tot nu toe behandeld zijn) kun je ook een drone zien
als een ‘soort’ camera. Op Facebook en tijdens natuurdocumentaires zie je vaak
de meest fantastische beelden voorbijkomen die gemaakt zijn met een drone. Een
drone beschikt dus ook over een camera en kan dus gegevens van bedrijven en
mensen vastleggen. Het vliegen met drones is echter wel aan strenge regels
gebonden.

Vlieg je drone veilig!

a. Bekijk de video Vlieg je drone veilig!

Wat zijn de regels die horen bij het vliegen met een drone?

b. Wanneer zou de privacy van mensen geschonden kunnen worden? Noem drie
praktijkvoorbeelden.

2.3 De cameraobservant

Opdracht 8: Gezocht: cameraobservant

De cameraobservant moet voor het uitkijken van de beelden die gemaakt worden
door de camera’s verstand hebben van wat hij ziet. Daarnaast moet de
cameraobservant de juiste opleiding hebben gehad en kennis hebben van
beveiliging.
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