
D
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 praktijkopdrachten. Hierbij leer je de theorie. 

 

Deze cursus bestaat uit drie delen. 

 

In dit deel staan zes 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 de slag 
 

 

Aftekenlijst 

Onderdeel Benodigde 
tijd 

Afgerond 

Oriëntatie   

Praktijkopdrachten   

P9 Kijk goed 2 uur  

P10 Verloren 1,5 uur  

P11 Hier moet u zijn 2 uur  

P12 Surveilleren kun je leren 2 uur  

P13 Uniformen 1 uur  

P14 Advies geven 6 uur  

P15 Hoe los jij dit op? 1 uur  

P16 Met de fiets naar school 3 uur  
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Theorie   

Observeren en waarnemen 30 min  

Signaleren 30 min  

Bezoekers 30 min  

Veel verschillende emoties 30 min  

Hulpmiddelen in de veiligheidsbranche 30 min  

Veiligheidsberoepen 30 min  

Een veilig huis 30 min  

Technologische hulpmiddelen in risicovolle situaties 30 min  

De evenementenregelaar 30 min  

Het controleren van tickets en mensen 30 min  

Fietsverkeer 10 min  

De garderobe 10 min  
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WAT ZIE IK 

OBSERVEREN EN WAARNEMEN 

 

Observeren, waarnemen en signaleren Observeren, waarnemen en signaleren zijn belangrijke 

vaardigheden in de veiligheidsbranche. 

 

Observeren betekent dat je goed kijkt wat er gebeurt. Hoe gedraagt 

iemand zich of hoe gebeurt iets? Met observeren kijkt je gericht naar 

mensen, plaatsen en gebouwen.  

 

Er zijn twee soorten observaties: 

1. gestructureerde observatie: je weet waarop je moet letten. Je 

observeert met een doel; je kijkt naar bepaald gedrag van 

mensen. 

2. ongestructureerde observatie: je observeert in het algemeen. Je 

hebt geen bepaald doel; je kijkt naar het gedrag van mensen in 

het algemeen.  

 

Je kijkt alleen naar feiten en je moet er voor zorgen dat je je niet laat 

leiden door je gevoelens.  

 

Waarnemen houdt in dat je bewust en met aandacht iets in je 

opneemt. Door te kijken, luisteren en ruiken krijg je informatie. Het 

is soms lastig om te bepalen of jouw waarneming klopt. Jouw 

waarneming wordt beïnvloed door prikkels van buitenaf hoe je die 

informatie vervolgens verwerkt verschilt ook per persoon 

 

Dit noem je ook wel selectieve waarneming: niet iedereen neemt 

informatie op dezelfde manier op. Jouw waarneming wordt 

beïnvloed door factoren van buitenaf. Daarbij kun je bijvoorbeeld 

denken aan het invallen van de duisternis of een drukke omgeving. 

Daarnaast is jouw innerlijk ook van belang. Vooroordelen, 

vermoeidheid of eigen ervaringen kunnen er ook voor zorgen dat je 

een situatie op een andere manier waarneemt. 

 

Met signaleren merk je iets of iemand op, je kunt van een persoon 

of verdachte situatie een signalement maken. Met een signalement 

beschrijf je een persoon of bijvoorbeeld een voertuig. 

 
Observeren  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Selective attention test 
 

  

Vraag 

 1  Noem drie belangrijke vaardigheden in de veiligheidsbranche? 

 
1    

 

 
2    

 

 
3    

 

  

 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/selective-attention-test/
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SIGNALEMENTEN 

SIGNALEREN 

 

Een signalement maken Met signaleren merk je iets of iemand op, je kunt van een persoon 

of verdachte situatie een signalement maken. Met een signalement 

beschrijf je een persoon of bijvoorbeeld een voertuig. 

 

Bij het maken van een signalement let je op de kenmerken die 

hierna beschreven staan 

 

 

 

 
Primaire kenmerken 
 

 

1. Primaire kenmerken 

Dit zijn kenmerken die vast staan of niet snel veranderen. Dus de 

lengte van iemand, het postuur (is iemand dik of dun), kleur ogen, de 

grootte van de neus, zichtbare moedervlekken enz. Hieronder staat 

een rijtje dat je kunt aanhouden voor het opnoemen van primaire 

kenmerken: 

• geslacht 

• postuur 

• uiterlijke en genetische kenmerken (nationale of etnische 

afstamming, huidskleur) 

• lengte 

• leeftijd 

 

 
Secundaire kenmerken 
 

 

2. Secundaire kenmerken  

Dit zijn kenmerken veranderlijk zijn en per dag kunnen verschillen. 

Bijvoorbeeld de kleding, schoenen, kapsel, baard of snor. 

 

Denk aan een paspop in de etalage van een modewinkel. 

Begin boven bij het hoofd en zak dan naar beneden, alsof je ogen 

een scanner zijn. 

 

Onderdeel Kenmerken 

Op het hoofd Petten, hoeden, hoofdoeken 

Aan het hoofd Bril, baard, snor, oorbellen 

Boven de taille T-shirt, trui, jas, bloot (opschriften, plaatjes, 

patronen, stofsoort, kleuren) 

Taille Riem of geen riem 

Onder de taille Broek, rok (kleur, stofsoort) 

Voeten Sokken en soort schoenen (kleur, soort) 

 

3. Bijzondere (opvallende) kenmerken 

Zijn er echt opvallende zaken aan de persoon te zien of heeft de 

persoon bij zich. Denk aan: 

• tatoeages en littekens; 

• hoe iemand praat of beweegt; 

• opvallend gedrag; 

• wat had de persoon bij zich en in welke hand of op de rug 

(rugzak). 
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P10 VERLOREN 
 

Opdracht 10 Tijdens een festival ben je als beveiliger continu bezig met 

observeren en signaleren. Tijdens het signaleren zal het wel eens 

gebeuren dat je een kind of een verwarde oudere ziet die verdwaald 

is.  

 

Bedenk voor het festival een manier om kenbaar te maken dat deze 

mensen op zoek zijn naar hun familie. Denk hierbij bijvoorbeeld aan: 

• een omroepsysteem 

• een mini-AMBER Alert in de vorm van een app die bezoekers 

kunnen downloaden 

• of iets heel anders 

 

Verdwaald  
 

 

 

Dit heb je nodig • De theorie Signaleren 

 

 

 

Uitvoeren Bestudeer nogmaals de theorie signaleren. Omschrijf nu eerst hoe jij 

wilt zorgen dat niemand verdwaalt op het festival:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Oefen nu met het maken van een signalement. Werk in tweetallen 

en maak een signalement van elkaar. 

 

 
Signalement op een melkpak 
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Vraag 

 10  Waaraan kan de klant zien dat jij een medewerker bent van de 

supermarkt? Noem minstens twee kenmerken. 

 

 

 

 
 

 

 

Telefoneren kun je leren  Jij bent als telefonist(e), en vaak ook baliemedewerker, het 

visitekaartje van je bedrijf. Een telefoongesprek voeren waarbij je 

beleefd blijft en de klant met respect behandelt heeft een positieve 

invloed op de naam van het bedrijf.  

 

Hierna staan een aantal regels waar je aan moet denken tijdens een 

telefoongesprek. 

 

Opnemen 

De eerste indruk van de klant is hoe je de telefoon opneemt. Doe dit 

altijd zakelijk.  

• Begin met een goedemorgen of goedemiddag, daarna de naam 

van het bedrijf en je eigen volledige naam.  

• Neem enthousiast op. De klant moet zich welkom voelen. 

• Probeer de telefoon binnen drie keer op te nemen. Niemand 

houdt van wachten en het komt ook niet professioneel over. 

 

Stem 

Aan de hand van je stem vormt de klant zich een beeld.  

• Praat rustig en houd je stem zacht en laag.  

 

Luisteren 

Een klant belt je omdat hij iets te zeggen of te vragen heeft. 

• Laat de klant uitpraten. Zelfs als je al weet waar de vraag 

naartoe gaat, onderbreek hem dan niet. Dat is niet respectvol. 

• Als je de telefoon opneemt, houd je dan alleen daar mee bezig.  

 

In de wacht zetten 

Als je een klant niet direct kunt beantwoorden of je wilt even iets 

navragen bij je collega, vergeet dan niet je klant netjes in de wacht 

te zetten. Je wilt niet dat klanten meegenieten als je collega een 

andere collega uitgebreid over zijn weekend vertelt. 

Als je de klant langer in de wacht moet zetten dan verwacht, vraag je 

aan klant of hij wil wachten of dat het beter uitkomt als je later 

terugbelt. 

 

 

 

 

 

 

 
Engelse telefooncel 
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P11 HIER MOET U ZIJN 

 

Opdracht 11 Omgaan met bezoekers en op de juiste manier communiceren, 

staat centraal in het hoofdstuk Communiceren. 

 

Voor het festival maak je een plattegrond van de school. Op deze 

plattegrond geef jij aan hoe je van de entree naar de locatie van de 

hindernis- of stormbaan komt. 

 

Eisen aan jouw plattegrond zijn: 

• Alle ruimtes, ingangen en deuren moeten te zien zijn op de 

plattegrond. 

• Als je alle ruimtes getekend hebt ga je een looproute maken. 

Deze looproute geef je aan met een stippellijn.   
Plattegrond 

 
 

 

Dit heb je nodig Voor deze opdracht heb je het volgende nodig: 

• blokjespapier of millimeterpapier 

• liniaal 

• gum 

• potlood  

 
Afvinklijstje 

 
 

 

Uitvoeren Voorbereiding 

Loop nu zelf door het gebouw en maak op een kladpapier 

aantekeningen van de lokalen, deuren en looproutes. Dit kan je doen 

door een schets te maken of op papier alles op te schrijven. 

 

Uitvoering 

Nu je op een kladpapier alle belangrijke onderdelen hebt staan kan 

je gaan tekenen. 

 

Teken op blokjespapier de plattegrond. Als jij het prettig vindt om de 

lokalen een naam te geven mag je dat op de plattegrond zetten. 

 

Als je de plattegrond hebt getekend geef je met een stippellijn de 

looproute aan van jouw lokaal naar de gymzaal. 

 

Afronding 

Je hebt je plattegrond en route getekend. Ga nu samen met een 

klasgenootje kijken naar jouw plattegrond en leg hem uit hoe hij in 

de gymzaal komt. Loop de route en kijk samen of het klopt wat er 

getekend is. 

 
Routebeschrijving 
 


