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Datum: 

Tijd: 40 minuten 

Specifiek rapporteren basis 

ALGEMENE INFORMATIE 

- U bent als beveiliger in dienst van Beveiligingsdienst Zuid-Nederland BV gevestigd aan de

Akerstraat 25, 6411 GV te Heerlen en werkt als mobiel surveillant.

- Uw surveillanceauto is voorzien van mobilofoon, GSM en portofoon.

- U staat in verbinding met de Centrale Post (CP).

OPGAVE  

Op een door u te bepalen dag, datum en tijdstip rijdt u op de Provincialeweg in Heerlen, 

richting Maastricht. U ziet in uw rijrichting een vrouw fietsen met een handtas achterop de 

bagagedrager. U ziet dat achter deze vrouw een bromfietser rijdt met ongeveer dezelfde 

snelheid als de fietser. Achterop de bromfiets zit een passagier. 

U ziet dat die passagier de handtas van de bagagedrager rukt, waarna de bromfiets met hoge 

snelheid wegrijdt. 

De vrouw verliest haar evenwicht en valt met haar hoofd op de grond. U stopt bij de vrouw en 

vraagt naar haar toestand. De vrouw heeft een hoofdwond en klinkt verward. U informeert de 

CP en verzoekt de benodigde hulpdiensten te alarmeren. U wacht de komst van de 

hulpdiensten af en, nadat u informatie heeft uitgewisseld, vervolgt u uw surveillance. 

OPDRACHT  

U  maakt een rapport op voor het Hoofd Beveiliging, J. Klossen. 

Gebruik de redenen van wetenschap om een specifiek rapport op te stellen. 

Let op: 

U dient rekening te houden met onderstaande aandachtspunten: 

- vermeld in de rechterbovenhoek uw naam en geboortedatum

- vermeld de naam, adres en woonplaats (adressering) van het bedrijf

- vermeld data voluit (dd-mm-jjjj)

- een afschrift van uw rapport is bestemd voor de politie

- vermeld in het rapport uw naam of uw kandidaatnummer

- rapporteer in chronologische volgorde

- rapporteer in begrijpelijk Nederlands

- vul zelf de gegevens aan, die niet worden vermeld en die belangrijk zijn voor de

volledigheid van het rapport

- lever na afloop van het examen ALLES IN

Let op: zie ommezijde! 
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U kunt gebruik maken van onderstaande indeling. 

 

 

Aan  : 

Van  : 

Onderwerp : 

Nummer : 

Datum  : 

Bijlage(n) : 

Afschriften : 

 

 

De openingszinnen: 

 

 

 

Waarnemingen en acties    

 

 

 

Afsluiting: 

 

 

 

 

 

 

 

 

De beoordeling van de uitwerking vindt als volgt plaats:  

 

Kop en openingszinnen:      19 punten 

Noteren waarnemingen en acties:    63 punten 

Alle aanvullende gegevens, die niet worden vermeld en die belangrijk zijn voor de volledigheid 

van het rapport.  

In dit rapport o.a. 

✓ kenmerken bromfiets 

✓ signalement verdachten 

✓ n.a.w. gegevens slachtoffer 

✓ noteer alles wat je aan de CP doorgeeft en/of vraagt 

✓ tijdstippen ankomst en vertrek 

in de bandbreedte van 1-5 punten per aandachtspunt 

Sluitzin, chronologische volgorde + verleden tijd  18 punten   


