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EXERCITIE 

OPSTELLEN 

 

 Opstellen Aan het begin van elke les, voor een nieuwe opdracht en aan het 

einde van elke les stelt de groep zich op. Dit opstellen heeft een 

aantal redenen: 

• Je ziet meteen of de club compleet is.  

• De groepsverantwoordelijke kan rustig zijn club aanmelden bij 

de docenten.   

• De les heeft een duidelijk begin. 

• Iedereen weet dat er iets nieuws gaat gebeuren.  

• Opdrachten kunnen in alle rust besproken worden. 

• Het ziet er goed uit. 

 

Het geeft dus orde en rust in de les.  

 

Wat is opstellen? 

De groep staat in rijen achter elkaar, waarbij de kleinere vooraan 

staan en de langste in de achterste rij. De groep waar je in opgesteld 

staat is ook jouw groep voor de rest van het jaar.  

 

Bijna alle beroepen binnen de beveiligingsbranche zijn bekend met 

exercitie en opstellen. Militairen beginnen en eindigen hun dag altijd 

met opstellen van de groepen, dat heet appel. Dit doen zij om te 

kijken wie er afwezig is, of iedereen zijn spullen op orde heeft, te 

vertellen wat er die dag van de groep verwacht wordt en om 

bijzonderheden te melden. Zo kan de dag goed beginnen. 

 

Aan het einde van de dag wordt de dag doorgenomen en afgesloten, 

zo is een duidelijk eind van de dag. De politie en brandweer kennen 

ook exercitie en dit vindt vooral plaats binnen de opleiding en bij 

ceremonies, bijvoorbeeld als er iemand iets bijzonders of iets heel 

dappers heeft gedaan. 

 
Houding na het commando: Op de plaats rust 

 
Houding na commando: Geef acht 

 

    

Exercitie krijgsmacht 
 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/exercitie-voor-de-krijgsmacht/
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LEIDINGGEVEN 

WAT IS LEIDINGGEVEN? 

 

Leiding geven, wat is het?  
 

Je ziet het de hele dag: mensen die leiding geven. De docenten 

proberen nieuwe dingen goed uit te leggen en ervoor te zorgen dat 

jij in een veilige en rustige omgeving kan leren. In het onderwijs heet 

dat orde houden. 

 

Leidinggeven is het beïnvloeden van het gedrag van een groep 

mensen. Dat klinkt makkelijker dan het is, want elk mens doet heel 

graag wat hij of zij zelf wil. Bij uniformberoepen moet een groep 

meteen doen wat jij zegt. In noodgevallen is het niet handig als je 

nog even een discussie start. Soms moet je gevaarlijke of stomme 

dingen van een groep vragen. Mensen moeten dus op jou 

vertrouwen en jouw leiding accepteren. 

 

Waar moet je op letten als je voor een groep staat? 

 

 
Medewerker luistert naar leidinggevende 

 

 
Niet zo zeker van zijn zaak 

 
 

 

Lichaamstaal 

Lichaamstaal is de taal die iedereen spreekt en verstaat, het gaat 

vanzelf. Het is wat je meteen van iemand vindt als je diegene voor 

het eerst ziet (vooroordeel). Hoe je staat, beweegt en welke emotie 

je op je gezicht hebt vormt een boodschap naar de ander. Meestal 

gaat dat onbewust en heb je niet echt door dat je een taal spreekt, 

het gaat het gewoon vanzelf. Je kunt ook je lichaamstaal 

beïnvloeden door iets anders uit te zenden dan je vanbinnen voelt. 

Leiders maken daar vaak gebruik van 

 

Als je voor een groep staat dan zijn er bepaalde houdingen 

belangrijk. Hierna lees je er meer over. 

 

 
Open houding 

 

Lichaamshouding 

Je staat rechtop, kijkt de groep in en leunt niet. Je lichaamstaal laat 

dan zien dat je zeker bent van je boodschap. Als je in elkaar gezakt 

staat en tegen de muur of op een tafel leunt geef het signaal af dat 

je niet zeker bent van je boodschap en dat je letterlijk steun nodig 

hebt. Als je op een tafel gaat zitten geef je de boodschap af dat het 

allemaal niet zo belangrijk is wat je te vertellen hebt. 
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DE VEILIGHEIDSBRANCHE 

WELKE BEROEPEN ZIJN ER? 

 

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.  

 

 

Defensie  Ons leger noemen we ook wel de krijgsmacht. Het bestaat uit vier 

onderdelen. Hierna lees je er meer over 
 

De Koninklijke Marine zet zich met vloot en mariniers wereldwijd in 

voor veiligheid op en vanuit zee. In Nederland en in het buitenland 

helpt de marine bij crisissen, hulpoperaties en bij rampen. De marine 

is het oudste onderdeel van de Nederlandse krijgsmacht. Binnen de 

Marine heb je verschillende eenheden en onderdelen. Je hebt 

vlooteenheden, bijvoorbeeld een onderzeeboot of een 

luchtverdedingings- en commandofregat. Een speciale eenheid bij de 

marine is het korps mariniers of de duikgroep.   
 

De Koninklijke Landmacht draagt op de grond bij aan vrijheid, 

veiligheid en welvaart in Nederland en daarbuiten. De landmacht 

doet dit met professionele en goed getrainde militairen. Zij voeren 

gevechtsoperaties uit, bieden hulp of ondersteunen bij rampen. 

Binnen de landmacht heb je verschillende onderdelen (eenheden). 

Zo heb je de luchtmobiele brigade, korps commandotroepen, 43e 

gemechaniseerde brigade, enzovoorts. Deze onderdelen hebben 

verschillende taken en opleidingen.   
 

De Koninklijke Luchtmacht draagt wereldwijd bij aan vrijheid, 

veiligheid en welvaart vanuit de lucht. Hiervoor beschikt het 

krijgsmachtdeel over hooggekwalificeerd personeel, vliegtuigen, 

helikopters en andere wapensystemen. Bij dit onderdeel van 

defensie vind je verschillende squadrons die elk een andere taak 

hebben.  
 

De Koninklijke Marechaussee is een gendarmeriekorps, een 

politiekorps met militaire status. De medewerkers zijn zowel militair 

als politieman of -vrouw. De marechaussee is in Nederland en 

wereldwijd inzetbaar. Bijvoorbeeld op belangrijke plaatsen zoals 

luchthavens en paleizen in Nederland. De Marechaussee heeft ook 

speciale eenheden die bijvoorbeeld ingezet worden voor het 

binnendringen van gebouwen of arrestaties (BSB: Brigade Speciale 

Beveiligingsopdrachten).  
 

Het Nederlandse leger heeft drie hoofdtaken: 

• beschermen van het eigen grondgebied en dat van bondgenoten 

• bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit 

• leveren van bijstand bij rampen en crisissen 

 
Militairen op missie 

 

    

Klik hier voor een artikel over soldaat Cindy 

Theissling over haar missie in Afghanistan 

 

    

Defensie.nl 

 

 

 

 

https://link.dp-totaal.nl/castricummer/
https://link.dp-totaal.nl/defensie/
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Horecabeveiliger Horeca is de afkorting van hotel, restaurant en café.  

Een horecabeveiliger of horecaportier of uitsmijter is iemand die 

horecagelegenheden beveiligt.  
 

Een horecabeveiliger houdt goed in de gaten welke gasten er naar 

binnen willen. Een bezoeker wordt geweigerd als hij of zij onder 

invloed is van drank of drugs of zich misdraagt.  
 

Het fouilleren (het doorzoeken van iemands kleren of zakken) door 

de horecabeveiliger is een belangrijke taak. Het opsporen van 

wapens en drugs is belangrijk voor de veiligheid van alle bezoekers.  
 

Daarnaast zorgt de beveiliger ervoor dat gasten die zich niet aan de 

regels houden buiten de horecagelegenheid worden gezet. Een 

horecabeveiliger moet goed kunnen omgaan met verschillende 

soorten mensen. Het is de taak om op een professionele manier 

(volgens de regels van het beroep) met mensen om te gaan. De 

beveiliger laat regelmatig zijn gezicht zien om zo zichtbaar te zijn 

voor alle bezoekers. 

 
Beveiligers/portiers bij horecagelegenheid 

 

 

Winkelbeveiliger Een winkelbeveiliger is zichtbaar in de winkel, dit komt door zijn of 

haar uitstraling en stevige houding. De beveiliger is herkenbaar aan 

het uniform, maar het komt ook voor dat de beveiliger geen uniform 

aan heeft en in normale kleding door de winkel loopt. 
 

Een winkelbeveiliger heeft twee belangrijke taken: 

•  De eerste taak is dat de klanten en de werknemers van de 

winkel zich veilig voelen.  

• De tweede taak is van de winkelbeveiliger is het verminderen 

van winkeldiefstallen.  

 

De aanwezigheid van een winkelbeveiliger voorkomt dat er iets 

gebeurt in de winkel, dit noem je preventie. Een winkelbeveiliger 

signaleert verdacht gedrag (merkt vreemd gedrag op) en weet hoe 

er gehandeld moet worden bij diefstal. Dit is de meest voorkomende 

calamiteit (niet verwachtte gebeurtenis) in een winkel. Een 

winkelbeveiliger grijpt in bij problemen en doet ook de aangifte bij 

de politie. Een winkelbeveiliger heeft veel mensenkennis, ziet snel 

verdachte situaties en kan snel schakelen.  

 
Winkelbeveiliger 
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OBSERVEREN EN COMMUNICEREN 

OBSERVEREN 

 

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 niet een doel; je kijkt naar het gedrag van mensen in het 

algemeen.  

 

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

leiden door je gevoelens of vooroordelen.  

 

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

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

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

waarneming wordt beïnvloed door prikkels van buitenaf en hoe je 

zintuigen informatie opnemen. 

 

Dit noem je ook wel selectieve waarneming: niet iedereen neemt 

informatie op dezelfde manier op. Jouw waarneming wordt 

beïnvloed door bijvoorbeeld het invallen van de duisternis, 

vooroordelen, vermoeidheid of afstand.  

 

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  
 

 

 

Registreren Het is belangrijk als je in de beveiligingsbranche werkzaam bent om 

je bijzonderheden of afwijkingen in jouw omgeving kunt vastleggen. 

Dit noem je ook wel registreren. Deze afwijkingen kun je opmerken 

aan het gedrag dat mensen laten zien of aan veranderingen in de 

omgeving. Je kunt deze afwijkingen schriftelijk en mondeling 

communiceren aan anderen. Op school wordt afwijkend gedrag ook 

geregistreerd. Niet van jou natuurlijk, want jij gedraagt je altijd goed. 

 

 

 
Agressief gedrag is een reden om iemand de 

klas uit te sturen 
 


