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Beveiliger
Heb je een oplettende en dienstverlenende houding? Kun je goed met mensen omgaan? En heb je oog voor
mogelijke risico's en dreigingen? Lees snel verder over de mbo-opleiding Beveiliger!
Als beveiliger ben je medeverantwoordelijk voor de beveiliging van een onderneming, instelling, persoon of object.
Je beschermt de belangen van de organisatie en de werknemers. Je waarborgt de veiligheid en je moet daarom
volkomen betrouwbaar zijn. Je moet durven optreden, zonder te grote risico's te nemen. Daarnaast zie je er altijd
netjes uit, want je vertegenwoordigt het bedrijf waar je voor werkt. Het uniform draagt daar aan bij. Het is heel
belangrijk dat je kunt samenwerken, zowel binnen het team als met personeel van andere afdelingen. Je kunt
worden ingezet op verschillende locaties, bijvoorbeeld bij sportwedstrijden of andere evenementen. En elk moment
kan het nodig zijn dat jij handelt: een verdachte van diefstal aanhouden, een ruzie beëindigen door bemiddeling,
eerste hulp verlenen of een brandje blussen.
Het is belangrijk dat je betrouwbaar bent, verantwoordelijkheidsgevoel hebt en zelfstandig kunt werken. Maar ook
dat je initiatief neemt en weet hoe je met anderen om hoort te gaan. Je moet ook willen werken in wisselende
diensten. Voor dit beroep moet je een goede lichamelijke conditie hebben.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• risico's signaleren en preventieve maatregelen nemen
• welke maatregelen je moet nemen als iemand zich niet gedraagt
• dienstverlenende taken uitvoeren

Aanvullend bieden we de mogelijkheid tot het behalen van het EHBO-diploma (hier zijn wel
examenkosten aan verbonden).

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1 tot 2 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar lesgeld (BOL)
• onderwijsbenodigdheden*: €900,- (kosten voor de gehele opleiding)
• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
Houd rekening met extra reiskosten voor de stage.
* We benoemen de kosten van het eerste jaar, tenzij anders is vermeld. De genoemde kosten zijn
onder voorbehoud, ze kunnen dus nog veranderen.

AANVULLENDE INFORMATIE
Je loopt gedurende de opleiding op verschillende momenten stage. Dit kan ook in het weekend of
's avonds zijn. Door middel van gastlessen en excursies leer je over het werk in verschillende
soorten bedrijven en instellingen.
Vooropleiding
• vmbo-bb, vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs)
Aanvullende toelatingsvoorwaarden:
• je bent minimaal 16 jaar of ouder op 1 september van het jaar waarin je met de opleiding start
• je hebt de Nederlandse nationaliteit
• je hebt geen strafblad
• je hebt een goede conditie en gezondheid
• je krijgt een positief advies op basis van de intake door het team van de opleiding
Uniformberoepen. Hierbij is het belangrijk dat jij goed kunt aangeven wat jouw beeld van dit
beroep en jouw motivatie is.
Vervolgopleiding
We geven je een goede basis waarmee je aan het werk kunt gaan bij:
• allerlei soorten particuliere bedrijven, als beveiliger
• een privépersoon, als particulier beveiliger
• of waarmee je een vervolgopleiding kunt kiezen, bijvoorbeeld politiesurveillant
We bereiden je voor op vervolgopleidingen op niveau 3 bij o.a. beveiligingsopleidingen.
Wij bereiden je goed voor, maar wij kunnen nooit garanderen dat je bij een andere school wordt
toegelaten.

Crebo: 25690

STUDIE IN CIJFERS
Wil je informatie over onder andere de kans op een baan of stage in jouw regio? Of ben je
benieuwd naar het percentage geslaagde studenten van het afgelopen schooljaar? Bekijk ‘Studie
in Cijfers’ voor deze opleiding.
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