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GEÜNIFORMEERDE DIENSTVERLENING EN VEILIGHEID
Deel: 1-2

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 twee 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 Brandpreventieplan 4 uur  

P8 Demonstratie auto te water 4 uur  

Theorie   

De veiligheidsbranche 1 uur  

Weerbaarheid  30 min  

Fysieke vaardigheden 30 min  

Conditie 30 min  

Maquettes  30 min  

Plotten en transfereren  30 min  

Verplaatsen 30 min  

Waterongevallen 30 min  

Filmgenres 30 min  

Filmen stappenplan  30 min  

Monteren 30 min  
 



 

DE VEILIGHEIDSBRANCHE 

6 

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 met 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 beveiliger in een bedrijf 
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PLOTTEN EN TRANSFEREREN 

 

Kleding bedrukken met flexfolie In de opdracht Ontwerp en maak een shirt ontwerp en maak je een 

shirt voor jouw team waarmee je de hindernisbaan/parcours gaat 

afleggen. Hiervoor ga je folie snijden met een snijplotter. Om te 

kunnen werken met het systeem, moet je weten met wat voor 

apparatuur en materialen je werkt. 

 

Er wordt het meest gewerkt met flexfolie. Deze folie is elastisch. Dit 

wordt gesneden met een snijplotter en geperst met een soort 

hamburgergrill, die wel 200 graden kan worden. 

 

Het verplaatsen van de folie naar het shirt noem je transfereren of 

transferren. Net zoals een transfer bij voetballers. Die hebben 

trouwens allemaal een getransfereerd rugnummer op hun shirt, van 

flexfolie gesneden. 

 

Als je folie aanbrengt, moet je het beschermvel verwijderen na het 

persen. Pas op, dit is heet! 

 

Katoen, polyester en nylon zijn zonder problemen te voorzien van 

een opdruk met transferfolie. De folies zijn wasbaar, alleen 

wasverzachter is niet zo goed voor de opdruk (ook niet voor het 

milieu). 

 

Folie wordt geleverd op rollen van 50 cm breed, dit past precies in de 

snijmachine(plotter). Heel bijzondere folie is er ook op A4-formaat. 

Op de plaatjes zie je nog meer soorten folie. 

 

Als je wilt zien wat er allemaal is kun je op deze site over 

transfermaterialen kijken. 

 

    

Transfermaterialen 
 

 
Meerdere lagen flexfolie 

 

 
Flockfolie 

 

 
Beprintbare flexfolie 
 

  

Vraag 

 49  Welke twee andere soorten folies heb je op de site gevonden? 

 
1    

 

 
2    

 

  

Vraag 

 50  Op welke temperatuur kun je standaard flexfolie het beste 

persen? 

 
 

  

https://link.dp-totaal.nl/transfermaterialen/
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P6 TEAM T-SHIRT 
 

Opdracht 6 Je hebt een eigen hindernis- of stormbaan ontworpen en omgezet in 

een maquette. Jouw docent heeft, misschien in overleg met de 

gymdocent, jouw maquette van de hindernis- of stormbaan 

bekeken. 

 

Eén of meerdere parcours-ontwerpen worden in de gymzaal of op 

het buitensportveld opgebouwd voor het festival.  

 

De deelnemers van de hindernis- of stormbaan zullen gaan strijden 

in verschillende teams. Ontwerp in groepjes verschillende T-shirts 

zodat de teams goed te herkennen zijn tijdens de race.  

 

Verzin eerst met elkaar namen voor de teams en overleg met jouw 

docent of je alleen de naam van het team op een T-shirt zet, of 

bijvoorbeeld ook een logo. Voor het maken van de team-shirts werk 

je met de snijplotter en folie.  

 
Leef je uit, deze opdracht is hartstikke gaaf! 
 

 

 

Wat heb je nodig? Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• theorie Plotten en transfereren 

• computer met ontwerpprogramma voor een vinylsnijapparaat 

• transfervinyl 

• T-shirtpers 

• T-shirts 

 

 

 

Uitvoeren Ontwerp op papier of digitaal de voor- en achterzijde van een shirt 

voor jouw team. 

 

Kijk goed hoe je de teksten plaatst, ze moeten goed leesbaar zijn. 

 

Volg dit stappenplan: 

• Kijk in de materialenkast welke kleuren transfervinyl er 

beschikbaar zijn. 

• Maak in het programma dat de docent heeft aangewezen een 

snijbestand aan. 

• Snijd de folie op de plotter 

• Print jouw shirt met de pers vast (150 graden, 25 seconden). 

 
T-shirt design 
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P7 BRANDPREVENTIEPLAN 

 

Opdracht 7 In deze opdracht maak je een brandpreventieplan en een 

brandrisicoanalyse voor het festival. 

 

In het brandpreventieplan geef je aan: 

• Waar en welke vluchtwegen er zijn; 

• Hoe een minder mobiel persoon via de trap veilig naar beneden 

gebracht kan worden; 

• welke andere veiligheidsmaatregelen er getroffen moeten 

worden tijdens het festival 

 

Een brandpreventieplan en een brandrisicoanalyse moeten voldoen 

aan een aantal eisen. Je kijkt wat voor veiligheidsrisico's er kunnen 

optreden. Dit kan al door kabels die beschadigingen hebben. 

 

 

 
Waar is de brand? 

 

 

Wat heb je nodig? Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• indien mogelijk een gastles Bedrijfshulpverlening 

• informatie over het 'festivalterrein' (Welke delen van de school 

en het buitenterrein worden gebruikt?) 

• een computer met software om het plan te schrijven 

 

 

 

Uitvoeren Bedenk welke risico's er zijn en wat er gedaan moet worden om 

zoveel mogelijk risico te voorkomen. Dit kunnen reparaties zijn, 

maar ook preventieve maatregelen zoals het vervangen van 

apparatuur en zorgen voor de juiste blusmiddelen. 

 

Zoek op internet wat er allemaal nog meer kan of moet staan in een 

brandpreventieplan en een brandanalyse. 

 

Ga op onderzoek uit in de school en schrijf een rapport. Vraag aan je 

docent waar je het verslag bewaart. 

 
Geblokkeerde nooddeuren 
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WATERONGEVALLEN 

EEN ONGELUK MET WATER 

 

Soorten ongevallen Er zijn in Nederland veel rivieren, meren en sloten te vinden. 

Daarnaast hebben wij natuurlijk ook de Noordzee en de Waddenzee. 

Regelmatig krijgen mensen helaas te maken met een waterongeval. 

Hieronder staan de meest voorkomende waterongevallen 

beschreven. 

 

Verdrinking 

Als je nog heel klein bent en je bent nieuwsgierig, dan vergeet je wel 

eens dat je (nog) niet alles weet. Een klein eendje aan de waterkant 

of jouw bal die in het water rolt is dan al heel gevaarlijk. 

 

Verdrinking is doodsoorzaak nummer drie bij kinderen tot vier jaar. 

Deze kinderen vallen vaak per ongeluk in het water. In Nederland 

halen de meeste kinderen hun zwemdiploma op vijf- of zesjarige 

leeftijd. Per jaar overlijden er zo'n 600 mensen door verdrinking. Dit 

gebeurt meestal in buitenwateren, maar ook in bad thuis of in een 

pierenbadje. 

 

Auto te water 

In de auto appen, bellen of klierende kinderen op de achterbank. Je 

kent de filmpjes wel, maar het is de keiharde werkelijkheid. 

 

Per jaar komen zo'n 1500 auto's in het water terecht waardoor er 60 

mensen komen te overlijden door verdrinking en onderkoeling. 

 

Springen of duiken van hoogte in ondiep water 

Leuk toch? Met zijn allen bij de brug of de sluis, bommetje maken 

om langsvarende roeibootjes ook van binnen nat te maken. 

 

Het gebeurt regelmatig dat iemand gewond raakt na het springen 

van hoogte, doordat iemand verkeerd terecht komt op het water. 

Vaak leidt dit tot ernstige letsels. 

 

Overvaren worden door een boot  

Elk jaar worden meerdere zwemmers overvaren door een boot, die 

de zwemmer(s) over het hoofd heeft gezien. 

 

Omslaan boot 

Regelmatig heeft het omslaan van een boot verdrinking en 

onderkoeling van mensen tot gevolg. Bijvoorbeeld een vissersboot 

die met zijn netten in een wrak blijft hangen.  

 

Onderkoeling 

Als je (onverwachts) in koud water terechtkomt dan zakt je 

lichaamstemperatuur. Als deze beneden de 35 graden komt krijg je 

te maken met onderkoeling. Het kan voorkomen bij zwemmers, 

surfers, duikers of zeelui die overboord zijn gevallen. In Nederland 

gebeurt het veel bij schaatsers die door het ijs zakken of in een wak 

rijden. 

 
Knuffelbeer cadeau 

 

Meisje (12) zorgt met 

zaklamp op mobiel voor 

redding van vader uit 

sloot 

05 september 2020 12:39 

Aangepast: 05 september 2020 14:17 

 

Een meisje van 12 heeft gisteravond door 

snel handelen gezorgd dat haar vader gered 

kon worden, nadat hij met de auto een sloot 

was ingereden. Met de zaklamp op haar 

mobiel trok ze de aandacht van een andere 

automobilist. 

 

De auto met het meisje en haar 50-jarige 

vader was in een sloot naast de A59 bij 

Waalwijk terechtgekomen. Het meisje wist 

uit de auto te komen en schakelde de 

zaklamp op haar mobiel in om te zorgen dat 

haar vader uit zijn benarde positie bevrijd 

kon worden. 

Bericht uit de krant 
 


