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VOORWOORD

Voor je ligt het theorie-/werkboek Beveiliger 3 dat onderdeel is van de lesmethode inORDE. Deze
mbo-methode bevat leermiddelen voor de opleidingen:
• Beveiliger 2
• Beveiliger 3.

Beveiliger 3 bestaat uit een digitale leeromgeving en een theorie-/werkboek.

Met deze combinatie bereid je je voor op de SVPB-examens Beveiliger 3: Kennis van uitvoering en
situationele coördinatie, Analyse en Instructie, Praktijkopdrachten Situationeel Aansturen en
Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit.

Thema's
Beveiliger 3 is opgedeeld in acht thema’s. De thema’s zijn zo veel mogelijk afgestemd op de onderwerpen
uit de examens.
• Beveiligingswerkzaamheden en risico's
• Wet- en regelgeving
• Situationeel aansturen
• Procedures en rapportages
• Coördineren beveiligingswerkzaamheden
• Borgen beveiligingswerkzaamheden
• Praktijkopdrachten Borgen kwaliteit
• Praktijkopdrachten Situationeel aansturen

De thema’s Beveiligingswerkzaamheden en risico’s, Situationeel aansturen, Procedures en rapportages
en Wet- en regelgeving zijn gebaseerd op de exameneisen Kennis van uitvoering en situationele
coördinatie. De thema’s Coördineren beveiligingswerkzaamheden en Borgen beveiligingswerkzaamheden
dekken samen alle eisen van het examen Analyse en instructie. Alle thema’s worden los aangeboden
in de digitale leeromgeving.

In elk thema is in de digitale leeromgeving een overzicht beschikbaar waarin is aangegeven welke
exameneisen in welk hoofdstuk behandeld worden.

Aan de slag met een thema
Elk thema heeft dezelfde opbouw. Je begint met oriëntatieopdrachten, waarmee je kennismaakt met
het onderwerp.

Dan ga je met een hoofdstuk aan de slag, dat begint altijd met de leerdoelen die centraal staan. Met
theorie, voorbeelden, websites en video’s worden onderwerpen uitgelegd. Alle websites en video’s kun
je vinden in de digitale leeromgeving. In de boeken wordt dit met dit icoon aangegeven.

Ga naar de digitale leeromgeving

Direct na de uitleg kun je met opdrachten aan de slag. De soorten vragen die gebruikt worden, komen
ook voor op je SVPB-examen.

5

https://lrmr.nl:443/hyperlinks/717292fe-8589-4bb8-9791-c1830f8fbce8


Elk hoofdstuk eindigt met een samenvatting. Handig bij de voorbereiding van een toets of examen. Met
een Test je kennis-toets kun je vaststellen of je de inhoud van het hoofdstuk goed kent. En bij sommige
hoofdstukken staan er in de digitale leeromgeving nog praktijkopdrachten. Je docent zal aangeven of
je daarmee aan de slag gaat (alleen of met een medestudent). De belangrijkste begrippen uit een thema
die je moet kennen, kun je op verschillende manieren oefenen met een begrippentrainer.

Werken met de digitale leeromgeving
inORDE bestaat altijd uit boeken plus een digitale leeromgeving. In deze online omgeving vind je alle
theorie en opdrachten die in je boeken staan, inclusief video’s, weblinks en documenten. Voor de
thema’s Specifiek rapporteren en Waarnemen zul je veel werken met de digitale leeromgeving.

Extra in de digitale leeromgeving zijn de Test je kennis-opdrachten, praktijkopdrachten en
begrippentrainer. Je docent kan in deze omgeving ook toetsen voor je klaarzetten.

Ter voorbereiding op je examen Kennis van uitvoering en situationele coördinatie kun je onbeperkt
oefenen met een SVPB-oefenexamen.

Van alle SVPB-examens vind je een Word-bestand waarin staat aangegeven waar je de exameneis kunt
vinden. Plus de mogelijkheid om eigen aantekeningen te maken.

De digitale leeromgeving kun je bereiken via digitaal.boomonderwijs.nl.

Hoe moet je de licentie activeren?
Voordat je de digitale leeromgeving kunt gebruiken, moet je je licentie activeren.
• Overleg met je docent welk type account je gebruikt.
• Ga naar www.boomberoepsonderwijs.nl/licentie.
• Bekijk de instructiefilm of lees het stappenplan.
• Volg de stappen.
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THEMA 1
BEVEILIGINGSWERKZAAMHEDEN
EN RISICO'S



HOOFDSTUK 1
INTRODUCTIE

De beveiliger 3 is een meewerkende beveiliger. Dat betekent dat hij zijn dagelijkse werkzaamheden als
beveiliger uitvoert. Het kan zo zijn dat de beveiliger 3 aanspreekpunt wordt voor beveiligers,
hulpverleners en opdrachtgever. Dat kan incidenteel voorkomen in het geval van calamiteiten of op
het moment dat een situatie daar om vraagt. Hij geeft dan leiding aan een kleine groep beveiligers. De
beveiliger 3 is dan incidenteel verantwoordelijk voor het organiseren en het uitvoeren van de beveiliging.

Inhoud thema
In dit thema worden de volgende onderdelen behandeld.

Beveiligen
Beveiligen omvat alle maatregelen die getroffen worden met als doel het object te beschermen tegen
schadelijke invloeden.

Beveiligingstaken
De beveiliger 3 voert beveiligingstaken uit die schadelijke invloeden moeten voorkomen.

Technische hulpmiddelen
Om de beveiliger 3 te ondersteunen bij zijn werkzaamheden kunnen technische hulpmiddelen worden
ingezet.

Risico's veiligheids- en beveiligingsplannen
Om een onderneming goed te beveiligen worden risico's in kaart gebracht en uitgewerkt in beveiligings-
en veiligheidsplannen. Het is met het oog op optimale beveiliging wel van belang dat deze plannen
kloppen met de werkelĳkheid en dat er geen onjuistheden instaan.

Risico's van menselijke, natuurlijke en technische aard
Oorzaken van risico's kunnen van diverse aard zijn. In dit hoofdstuk leer je de diverse risico's
onderscheiden.

Risico's bedrijfsactiviteiten
Als in een organisatie gewerkt wordt, brengt dit risico's met zich mee. Hoe kun je er als beveiliger 3 voor
zorgen dat deze risico's tot een minimum worden beperkt?

Begrippenlijst
Een overzicht met alle belangrijke begrippen uit het thema en een omschrijving van elk begrip. Alle
begrippen uit deze begrippenlijst kun je oefenen met behulp van de begrippentrainer in de digitale
leeromgeving.

SVPB-exameneisen

SVPB-exameneisen Thema Beveiligingswerkzaamheden en risico's

In dit thema staan de volgende categorieën uit de SVPB-exameneisen Kennis van uitvoering en
situationele coördinatie centraal:
• Omgaan met risico's
• Uitvoering beveiligingswerkzaamheden.
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In de digitale leeromgeving vind je aan het eind van het thema alle exameneisen die behandeld zijn bij
elkaar. Dit overzicht kun je downloaden en vervolgens je eigen aantekeningen toevoegen.

Opdracht 1 Eigen ervaringen en vaardigheden
Zoek op internet een aantal sites van beveiligingsbedrijven. Ga op zoek naar eisen die de bedrijven
stellen aan de kwaliteit van beveiligingspersoneel.

Beantwoord daarna de volgende vragen:
• Aan welke eigenschappen moet een beveiliger voldoen volgens die beveiligingsbedrijven?
• Zoek uit de eigenschappen van de beveiliger die eigenschappen, waarvan jij vindt dat deze ook

gelden voor een beveiliger 3 en motiveer waarom jij dat denkt.
• Over welke eigenschappen van een beveiliger 3 denk jij dat je al beschikt? Geef hierbij voorbeelden

uit je eigen dagelijkse praktijk. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je al voetbaltraining geeft en dus al een
beetje coördineert.

Werk deze antwoorden en voorbeelden uit in een Word-document.
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HOOFDSTUK 2
BEVEILIGEN

2.1 Inleiding
Je hoort wel eens: 'waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt'. Toch wil elke onderneming zo veel
mogelijk fouten voorkomen. Dat kan namelijk grote schade opleveren voor het bedrijf.

Door de mogelijke risico's vooraf goed in kaart te brengen is het mogelijk om schade te voorkomen.

Leerdoelen
• Je kunt het doel van beveiligen beschrijven.
• Je kunt het primaire proces van een onderneming beschrijven en kent de belangen die beschermd

moeten worden.
• Je kent de schadecategorieën.
• Je kent de OBE-maatregelen.

2.2 Beveiligen
Beveiliging is de verzamelnaam voor alle beveiligingsmaatregelen waaruit de onderneming kiest om
zich te beschermen tegen schadelijke invloeden die van binnenuit of van buitenaf komen.

Het beveiligen van een object doe je om te voorkomen dat het object door een calamiteit schade
oploopt. Alle mogelijke oorzaken van het veroorzaken van schade noemen we schadelijke invloeden.
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