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Praktijk Stadionbeveiliging 
D1-K1-W1 Verleent service aan bezoekers van een sportwedstrijd  

en/of groot publieksevenement 
Code Exameneis  Taxonomie 
Communicatie 
Kan hulpmiddelen gebruiken om te communiceren met collega's tijdens sportwedstrijden en 
grote publieksevenementen. 
SBVH 1.01  Kan conform de geldende communicatieschema’s en 

afspraken communiceren met behulp van een portofoon. 
P/R 

Toegangscontrole 
Kan toegangscontroles en visitaties bij sportwedstrijden en grote publieksevenementen 
uitvoeren. 
Kan een plattegrond lezen en begrijpen. 
SBVH 1.02 Kan toegangscontrole en visitaties uitvoeren.  P/R 
SBVH 1.03 Herkent de verschillende soorten toegangskaarten, 

accreditaties, dienstkaarten en perskaarten.  
P/R  

SBVH 1.04 Kent het stadion, onderscheidt de verschillende sectoren 
en de specifieke kenmerken per sector. 

P/R 

D1-K1-W2 Regelt de crowd control in en om het stadion 
Crowd control 
Kan het belang van het houden van toezicht en surveilleren tijdens sportwedstrijden en/of 
grote publieksevenementen beschrijven. 
Kan grote groepen mensen observeren en onregelmatigheden en mogelijke gevaarlijke 
situaties herkennen. 
Kan prioriteiten stellen bij de eigen werkzaamheden. 
SBVH 1.05 Stelt de juiste prioriteiten met betrekking tot de eigen 

werkzaamheden. 
P/R 

D1-K1-W3 Treedt op in het geval van calamiteiten in het stadion 
Repressief optreden 
Kan professioneel omgaan met fysiek en/of verbaal geweld van bezoekers van 
sportwedstrijden en grote publieksevenementen. 
Kan (verschillende methoden van) eerste hulp verlenen aan bezoekers van een 
sportwedstrijd en/of groot publieksevenement. 
Kan ingrijpen bij gevaarlijke situaties tijdens een sportwedstrijd (zoals het gooien van 
vuurwerk of andere voorwerpen op het veld). 
Kan apparaten en hulpmiddelen inzetten bij een (beginnende) brand. 
SBVH 1.06 Beoordeelt situaties en kiest de juiste acties op het gebied 

van (inschakelen) eerste hulp. 
P/R 

SBVH 1.07 Kiest de juiste acties voor preparatie tot overdracht bij 
eerste hulp. 

P/R 

SBVH 1.08 Past technieken van conflicthantering toe en gebruikt 
hierbij een alerte lichaamshouding, mimiek en 
stemgebruik.  

P/R 

SBVH 1.09  Herkent risico’s/gevaarlijke situaties en noemt passende 
maatregelen.  

P/R 
 

SBVH 1.10 Kiest het juiste blusmiddel en blust (al dan niet zelf). P/R 
Reflecteren 
Kan reflecteren op de eigen werkzaamheden. 
SBVH 1.11 Reflecteert op de eigen werkzaamheden. P/R 
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Toetsmatrijs Vaardigheden keuzedeel Stadionbeveiliging 
 

Onderwerp Aantal 
opdrachten 

Max 
aantal 
punten 

Taxonomie 

Communicatie 1 10 P/R 
Toegangscontrole 1 10 P/R 
Crowd control 1 10 P/R 
Repressief optreden 1 10 P/R 
Reflecteren 1 10 P/R 

De cesuur ligt op 55% per opdracht, dus 5.5 punten levert een voldoende op. 
Alle opdrachten moeten met een voldoende resultaat worden afgerond.  
 


