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GEÜNIFORMEERDE DIENSTVERLENING 
Deel: 1-2-3

PM 1 Organiseren van een activiteit
PM 2 Presenteren, promoten en verkopen
PM 3 Een product maken en verbeteren
PM 4 Multimediale producten maken
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AFTEKENLIJST 

 

Planning In deze cursus maak je praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie.  

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan acht praktijkopdrachten. In de tabel staat hoe lang 

je ongeveer bezig bent met een opdracht. Soms ben je wat sneller 

en soms wat langzamer. Als je een onderdeel hebt afgerond kruis je 

dit onderdeel af. 

 

 

 

 

 
Aan het werk! 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P1 Beroepen en opleiding 30 min  

P2 PowerPointpresentatie weerbaarheid. 1 uur  

P3 FVT 2 uur  

P4 Hindernis- of stormbaan  2 uur  

P5 Maquette hindernis- of stormbaan 4 uur  

P6 Team T-shirt 2 uur  

P7 Brandoefening 4 uur  

P8 Instructievideo 4 uur  
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Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Theorie   

De veiligheidsbranche 1 uur  

Weerbaarheid  30 min  

Fysieke vaardigheden 30 min  

Conditie 30 min  

Maquettes  30 min  

Plotten en transferen  30 min  

Verplaatsen 30 min  

Waterongevallen 30 min  

Filmgenres 30 min  

Filmen stappenplan  30 min  

Monteren 30 min  
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DE VEILIGHEIDSBRANCHE 

DE VEILIGHEIDSBRANCHE 

 

Beroepen in de beveiliging In de beveiliging zijn er verschillende beroepen. Werken als 

beveiliger is afwisselend, vaak spannend en uitdagend. Je hebt te 

maken wisselende werktijden overdag, ’s avonds, ’s nachts, in het 

weekend maar ook op feestdagen. In deze theorie leer je meer over 

de verschillende beroepen binnen de beveiliging.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Verschillende soorten beroepen 
 

 

 Mobiele surveillant Een mobiele surveillant controleert bedrijven, winkelcentra en 

industrieterreinen vanuit een auto. Soms heeft de surveillant een 

hond mee. De surveillant werkt veel in de avond en in de nacht om 

verdachte auto’s en mensen in de gaten te houden. Het kenteken 

van de verdachte auto wordt opgeschreven en vastgelegd in een 

rapport. Deze gegevens worden als het nodig is doorgegeven aan de 

politie.  

 

Verdachte personen worden in de gaten gehouden om zo de 

criminaliteit te verminderen en om valse alarmmeldingen te 

voorkomen. De politie wordt op deze manier minder opgeroepen. 

De surveillant staat in contact met de meldkamer van de politie. Bij 

een alarmmelding vanuit een gebouw of bij een verdachte situatie 

bekijkt de surveillant of er sporen zijn van inbraak. Bij twijfel wacht 

de surveillant op assistentie van collega’s of de politie. 

 

Het openen en sluiten van bedrijfspanden en het lopen van brand- 

en sluitrondes in bedrijven wordt veel gedaan door de mobiele 

surveillant. 

 

De werkzaamheden van een mobiele surveillant zijn vastgelegd in 

een protocol. Dit is een gedragsovereenkomst, die vaak bestaat uit 

stappen die gevolgd moeten worden. In het protocol staat wie de 

contactpersoon is bij calamiteiten: dit zijn rampen of onverwachte 

gebeurtenissen. 

 

Een mobiele surveillant is dus een beveiliger en tegelijkertijd een 

bewaker.  

 
Beveiliger in een bedrijf 
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De politie De politie zorgt dat iedereen zich aan de regels in Nederland houdt. 

Dit gebeurt in opdracht van de overheid. De politie treedt op tegen 

overtredingen van de wet. Handhaven is nodig, omdat er chaos zou 

ontstaan wanneer iedereen zomaar zijn gang zou kunnen gaan. 
 

De politie heeft verschillende taken in de samenleving. 

Het gaat om: 

• handhaven van de openbare orde 

• bieden van hulpverlening 

• opsporen van strafbare feiten 

 

De burgemeester is de baas bij de handhaving van de openbare orde 

en de hulpverlening.  

 

Als de politie wordt ingezet voor het opsporen van strafbare feiten, 

gebeurt dat onder de leiding van de officier van justitie. De officier 

van justitie maakt deel uit van het Openbaar Ministerie (OM). 

 

 Er zijn grofweg twee soorten strafbare feiten: 

1. Overtredingen 

2. Misdrijven 

 

Overtredingen zijn kleinere vergrijpen, lichte strafbare feiten, zoals 

door te hard rijden met de auto. Daarover beslist vaak de 

kantonrechter of de politierechter. 

 

Misdrijven zijn ernstige vergrijpen. Je moet dan denken aan moord 

of brandstichting.  

 

Veel politiemensen hebben een speciale taak. Je kunt denken aan 

wijkagenten, de verkeerspolitie, de spoorweg- en waterpolitie, 

motoragenten, mobiele eenheden en de recherche.  
 

Basispolitieagenten zorgen voor een veilige wijken, dorpen, steden 

of regio's.  
 

De basiswerkzaamheden bestaan uit: 

• Dagelijks politietoezicht: politie op straat voorkomt 

overtredingen en misdrijven 

• Preventie: de politie geeft bijvoorbeeld tips om inbraken te 

voorkomen 

• Verkeer: alcoholcontroles of het onderzoek doen bij 

verkeersongevallen  

• Recherche- en forensische werkzaamheden: het onderzoeken 

van diefstal en inbraak 

• Hulpverlening: het bieden van hulp  

• Handhaving handhaven van wetten en regelgeving op het 

gebied van wapens en de sluitingstijden van 

horecagelegenheden en winkels 

 

 

 

 

 
Politie in actie 
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WEERBAARHEID 

WAT IS WEERBAARHEID? 

 

Een professionele houding Als je gaat werken in de veiligheidsbranche krijg je veel te maken 

met mensen. Je gaat mensen vertellen dat zij iets niet mogen en 

dan kunnen mensen boos of verdrietig worden. Je moet dan altijd 

professioneel reageren. Dat betekent dat iemand werkt volgens de 

regels van het beroep. Je wordt niet emotioneel, maar blijft altijd 

rustig. Dat is soms heel moeilijk, maar je kunt dit wel leren. Het 

werken in de veiligheidsbranche heeft veel invloed op het leven van 

mensen. Het is belangrijk dat je sterk in je schoenen staat en over 

een aantal kwaliteiten en vaardigheden beschikt. Het is belangrijk 

dat je weerbaar bent.  

 

Met weerbaarheid wordt bedoeld dat je voor jezelf kan opkomen. 
Je weet wat je wel en niet wilt. Je kunt voor jezelf opkomen maar je 
hebt wel respect voor een ander. Je herkent je grenzen en kunt 
deze bewaken. 
 

Wanneer je weerbaar bent, kun je goed reageren op externe en 
interne prikkels. Prikkels zijn alle signalen die via je zintuigen bij je 
binnenkomen en je hersenen prikkelen. Je zintuigen zijn: horen, 
zien, proeven, ruiken, voelen.  
 

Je bent weerbaar als: 

• je respect voor jezelf hebt; 

• je je eigen mening durft te geven; 

• je rekening houdt met een ander; 

• je nee durft te zeggen; 

• je jezelf kunt beheersen; 

• je kunt omgaan met groepsdruk; 

• je je eigen gevoelens kunt herkennen en benoemen; 

• je je eigen grenzen kunt herkennen en aangeven; 

• je een zelfverzekerde lichaamshouding kunt aannemen; 

• je je zelfverzekerd voelt; 

• je op jezelf durft te vertrouwen; 

• je om hulp durft te vragen wanneer dit nodig is; 

• je goed kunt reageren op externe en interne prikkels. 

 

In de veiligheidsbranche is het belangrijk dat je een goede conditie 
hebt. Dit noemen wij ook wel fysiek. Dit is een ander woord voor 
lichamelijk. Daarnaast betekent fysiek dat iets echt aanwezig is, dus 
tastbaar (je kunt het aanraken). 
 

 Fysiek slaat dus op het lichaam. Wanneer er wordt gezegd dat de 
politie fysiek geweld gebruikt bij de demonstratie, betekent dat dat 
de politie lichamelijk geweld heeft gebruikt, zoals het slaan met 
wapenstokken. Iemand kan fysiek heel sterk zijn, dus met een 
goede conditie en veel spierkracht. 
 
 
 

 
Hoe stelt een beveiliger zich op? 

  

https://www.ensie.nl/redactie-ensie/politie
https://www.ensie.nl/redactie-ensie/geweld
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Fysieke en mentale weerbaarheid Met fysieke weerbaarheid wordt bedoeld of je lichamelijk in staat 

bent om te kunnen functioneren. Dit is een voorwaarde om je werk 

goed uit te oefenen. Naast een goede conditie en gezondheid is ook 

je lichaamshouding belangrijk en wat je uitstraalt naar een ander.  

 

Mentale weerbaarheid heeft met het met denken en voelen te 
maken. Mentaal sterk zijn, betekent dat je je goed aan kunt passen 
aan dingen als stress, trauma, tegenspoed of drama. We worden niet 
weerbaar geboren, weerbaar worden is een proces dat geleerd kan 
worden. 
 

Mentaal sterk zijn betekent niet dat je geen pijn of verdriet kent 

maar leert hoe je om moet gaan met een pijnlijke situatie en je leert 

daarbij hoe je moeilijke gebeurtenissen kunt verwerken. 

Medewerkers in de veiligheidsbranche leveren tijdens incidenten 
grote fysieke inspanningen, waardoor het belangrijk is om fit zijn om 
deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Daarnaast kan de 
impact (invloed) van een incident heel groot zijn. Medewerkers 
kunnen psychische klachten krijgen als gevolg van traumatische 
incidenten waar zij bij geweest zijn. 
 

Bij werk in de veiligheidsbranche moet je mentaal (geestelijk) stabiel 
zijn en lichamelijk fit. Jouw mentale- en fysieke weerbaarheid moet 
dus helemaal goed zijn. 

 

  

Vraag 

 29  Wat betekent fysieke weerbaarheid? 

 

 

 

 

 

  

Vraag 

 30  Wat wordt er met mentale weerbaarheid bedoeld? 
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Fysieke vaardigheidstest - ronde 1 • Je start bij de oranje pylon en je loopt negen meter naar voren 

• Je maakt een rechtste draai om de pylon en gaat schuin verder 

• Je springt over de kast  

• Je loopt over twee banken 

• Je maakt een draai naar links om de pylon  

• Je loopt zes meter naar voren tot je bij de ‘mattenwagen’ komt 

• Je duwt de 'mattenwagen' zes meter naar voren tot aan de 

pylonen 

• Je loopt schuin naar de drie matjes in de hoek, deze matjes 

liggen in een driehoek  

• Je verplaatst de drie (medicine)ballen om de beurt naar het 

tweede matje 

• Je verplaatst de drie (medicine)ballen van het tweede naar het 

derde matje  

• Je sprint je achttien meter terug naar het startpunt 

 
Pylon 
  

 

 

Fysieke vaardigheidstest - ronde 2 Zoals je al in het filmpje gezien hebt gaat de tweede ronde anders 

dan de eerste ronde: 

• Je draait bij het startpunt 180 graden om en steekt schuin over 

• Je springt over de kast en loopt over de banken 

• Je duwt de mattenwagen terug naar de startplek 

• Je loopt naar voren en gaat linksom de pylon heen en je loopt 

naar het startpunt 

• Je gaat over de lange kant van de kast  

• Je gaat om de pylon heen en je rent terug naar het startpunt 

 

 

 

 

 
Springen over een kast 
 

 

Fysieke vaardigheidstest - ronde  

3 tot en met 5 

• Ronde drie en vijf zijn precies hetzelfde als ronde één.  

• Ronde vier is hetzelfde als ronde twee. 

•  Je loopt dus drie keer een lange ronde en twee keer een korte 

ronde.  

• Na de vijfde ronde wordt de tijd stopgezet als je over de finish 

komt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tijd timen 
 


