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Casussen 

 

U selecteert 1 of meerdere casussen en neemt deze met de leerling door. Houdt met de 

selectie rekening met de opdracht die moet worden uitgevoerd: kies een casus waarmee 

de leerling in staat wordt gesteld om de opdracht op de juiste manier uit te voeren.  

 

Casus 1: “Anti roken” 

U werkt als evenementenbeveiliger tijdens een evenement in een gebouw. Tussen de 

bezoekers bevindt zich een groepje jongeren. Twee ervan roken. U ziet dat één van de 

jongeren de andere sigaretten aanbiedt. Wat doet u? 

Casus 2: “Ontruimen!” 

U werkt als evenementenbeveiliger tijdens een evenement in een gebouw. Het is 

donker, de muziek staat hard. U ziet aan een rood knipperlicht aan de wand dat een 

ontruimingssignaal is afgegaan. Als u goed luistert, hoort u ook de slow whoop, een 

ontruimingssignaal. Wat doet u? 

Casus 3: “Visiteren bij de entree” 

U werkt als evenementenbeveiliger tijdens een evenement. U werkt bij de entree waar 

het lekker druk is. De meeste mensen hebben zin in een leuke avond uit. Een familie 

staat achter elkaar in de rij waar u mag fouilleren. Moeder staat vooraan en heeft zes 

blikjes chocomel in haar tas. Wat doet u? 

Casus 4: “Gangpaden vrijhouden” 

U werkt als evenementenbeveiliger in een concertzaal. In het midden van de zaal zijn 

staanplaatsen, eromheen zitplaatsen. De artiest doet het goed en de mensen hebben 

het naar hun zin. Vanaf het begin willen er al mensen op de gangpaden meedansen en 

naar voren lopen om dichterbij de artiest te komen. Tijdens de briefing kreeg u te 

horen dat de gangpaden moeten worden vrijgehouden. Wat doet u? 

Casus 5: “Alarmeren, aanhouden en rapporteren” 

U werkt als evenementenbeveiliger bij een voetbalwedstrijd. U ziet een groepje 

mensen kijken naar twee mensen die ruzie hebben. De ene persoon slaat de andere 

hard op het gezicht. Die andere wil terugslaan maar gaat dan huilend zitten. Wat doet 

u? 

Casus 6: “Drank en drugs” 

U werkt als evenementenbeveiliger op een evenement in de open lucht. U ziet een 

meisje op het gras liggen, niemand bij haar in de buurt lijkt bij haar te horen. Als u 

beter kijkt, ziet u dat ze erg bleek is en het lijkt of ze ligt te slapen. Wat doet u? 

Casus 7: “De werkomgeving” 

Twee dagen voordat het evenement opengaat voor het publiek staat u als beveiliger 

bij de toegang van het gebouw. Binnen worden licht- en geluidsinstallaties  

opgehangen. Een leverancier in een bestelauto kijkt onwennig rond en zegt dat hij 

broodjes voor de crew komt brengen. Wat doet u? 

 


