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Veiligheid en Vakmanschap niveau 2
Een aankomend militair toont zelfvertrouwen, heeft verantwoordelijkheidsgevoel, kan goed samenwerken en is
bereid tot het aannemen van instructies. Denk jij dit in je te hebben? Lees dan snel verder over de mbo-opleiding
Veiligheid en Vakmanschap Grondoptreden, niveau 2.
Als medewerker grondoptreden werk je bij de Koninklijke Landmacht als infanterist. Je leert, werkt en leeft in een
militaire omgeving en voert bijvoorbeeld taken uit op de kazernes en in het (militaire) veld. Je moet over een
uitstekende fysieke en mentale conditie beschikken en ook langere tijd van huis kunnen zijn. De opleiding is
competentiegericht. Bij competenties gaat het om het totaal van kennis, inzicht, vaardigheden en gedrag. Dit heb
je nodig om je beroep goed uit te kunnen oefenen. Het gaat er niet alleen om dat je wéét hoe het moet, maar dat je
het geleerde ook in de praktijk kan toepassen. Als je het diploma hebt behaald en voldoet aan de militaire
keuringseisen heb je meer kans op een baan bij Defensie.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• militaire basisvaardigheden waaronder beveiliging uitvoeren
• leidinggeven
• samenwerken en gezamenlijk taken uitvoeren

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 1,5 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?

• vanaf 18 jaar: lesgeld
• onderwijsbenodigdheden: ca. € 580,• Vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie

AANVULLENDE INFORMATIE
Gedurende de gehele opleiding vindt er stage plaats. Elke vier weken breng je een week bij
Defensie door.
Vooropleiding
vmbo-diploma

Aanvullende voorwaarden:
• Nederlandse nationaliteit
• geen strafblad
• positief advies intake van de afdeling Uniformberoepen
We selecteren onder meer op fysieke vaardigheden en motivatie. Je moet een Verklaring Omtrent
het Gedrag en een positieve uitslag van de keuring Sport Medisch Adviesbureau (SMA) kunnen
inleveren.
Verdere informatie hierover ontvang je tijdens de intakedag.

Goed om te weten: als je bent toegelaten volgt er, voordat het schooljaar begint, een tweedaagse
introductiebivak. We verwachten dat je hieraan deelneemt.
Crebo: 25599

HOE VERLOOPT DE INTAKE?
Tijdens de intake heb je naast een gesprek ook een sporttest. Tijdens de voorlichtingsavond over
de intake informeren we je hier uitgebreid over.
Een fysieke voorbereiding voor de intakedag werkt in jouw voordeel. Enkele zaken waar je op
getest gaat worden tijdens de intakedag zijn:
In 12 minuten minimaal 2200 meter lopen (GROP)
In 12 minuten minimaal 1800 meter lopen (ICT)
10 push-ups (GROP)
5 push-ups (ICT)

WAT IS DE TOELATINGSPROCEDURE?
1. Voorlichting over de intake
Tijdens deze (verplichte) voorlichtingsavond intake krijg je informatie over de opleiding, de stage
en de intake. Stuur een mail om je aan te melden voor deze voorlichting naar osbpurmerend@horizoncollege.nl

purmerend@horizoncollege.nl
2. Aanmelden voor opleiding
Meld je aan voor 1 mei. Als je de voorlichtingsavond intake hebt bezocht, meld je je aan voor de
opleiding. Na je inschrijving ontvang je een uitnodiging voor de intake en een instructie om een
account aan te maken.
3. Intakegesprek
Op de intakedag krijg je een sporttest en twee andere testen die belangrijk zijn voor de opleiding
Als je de testen goed hebt afgerond, volgt aan het eind van dezelfde dag het motivatie/intakegesprek.
4. Officiële documenten
Ben je één van de geselecteerden, dan hebben we nog een aantal documenten van je nodig. Dit
zijn onder andere een verklaring van goed gedrag (VOG) en een positief Sportmedisch Advies
(SMA). Hiervoor ontvang je van ons een instructie.

WANNEER ZIJN DE INTAKEDAGEN?
Deze data worden zodra ze bekend zijn, hieronder vermeld.
Alle verdere informatie die nodig is om je goed voor te bereiden krijg je via
Onderwijsservicebureau (OSB) na je aanmelding voor een van onze opleidingen.

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.



PUNT VAN AANDACHT
Let op! Deze opleiding heeft een beperkt aantal plaatsen. Meld je voor deze opleiding
dus tijdig aan. De beschikbare plekken wijzen we toe op volgorde van binnenkomst.
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