VEILIGHEID EN VAKMANSCHAP ICT


Purmerend



3 jaar



BOL





Niveau 3

augustus 2022

Veiligheid en Vakmanschap ICT
Fysiek op de proef worden gesteld, je grenzen verleggen en ICT-vaardigheden leren en deze toepassen in de
militaire context; dit leer je tijdens de mbo-opleiding Veiligheid en Vakmanschap ICT.
Tijdens de opleiding Veiligheid & Vakmanschap word je voorbereid op een uitdagende ICT-startfunctie bij
Defensie. Je leert meer over telecommunicatie en radiosystemen, computernetwerken en radar- en
verkeersleidingsystemen. Naast vakken als Nederlands en Engels, krijg je ook vakken als burgerschap en
beroepsgericht Engels. Daarnaast doe je veel aan sport en ontdek je de kracht van teamwork met je
medestudenten. De opleiding bereidt je voor op de functie van onderofficier. Als je wordt aangenomen bij
Defensie kun je bij de verbindingsdienst komen. De verbindingsdienst installeert, bedient en onderhoudt binnen de
Koninklijke Landmacht alle telecommunicatieapparatuur en -verbindingen. Dat loopt uiteen van telefoon, fax,
computer tot radio- en satellietverbindingen. De verbindingsdienst verzorgt ook de postbezorging. De
werkzaamheden worden vooral uitgevoerd tijdens oefeningen en uitzendingen. Als onderofficier verbindingsdienst
geef je leiding aan een team dat verantwoordelijk is voor meerdere verbindingsmiddelen. Je kunt niet alleen deze
verbindingsmiddelen bedienen, maar ook je mensen opleiden zodat ook zij de systemen kunnen bedienen. Mocht
je na de opleiding toch buiten Defensie aan de slag willen, dan biedt deze vakrichting een mooie basis voor een
ICT-functie in het bedrijfsleven.

Studiefeiten
WAT LEER JE?
Je leert:
• militaire opdrachten voorbereiden
• hardware, software en verbindingen installeren en onderhouden
• incidentmeldingen behandelen en registreren
• werken in een militaire omgeving

HOELANG DUURT DE OPLEIDING?
De opleiding duurt 3 jaar.

WAT ZIJN DE KOSTEN?
• vanaf 18 jaar lesgeld (BOL)
• onderwijsbenodigdheden*: € 200 tot € 500,• vrijwillige bijdragen: zie algemene informatie
* 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 10 weken per jaar stage bij Defensie. Je gaat 3 weken naar school en 1 week naar stage.
Hier leer je de theorie in de praktijk toepassen.
Vooropleiding
• vmbo-kb, vmbo-gl of vmbo-tl
• havo 3 (met overgangsbewijs naar havo 4)
• mbo niveau 2

Goed om te weten: als je bent toegelaten volgt er, voordat het schooljaar begint, een tweedaagse
introductiebivak. We verwachten dat je hieraan deelneemt.
Crebo: 25191

HOE VERLOOPT DE INTAKE?
Tijdens de intake heb je naast een gesprek ook een sporttest. Tijdens de voorlichtingsavond over
de intake word je hier uitgebreid over geïnformeerd.
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 1900 meter lopen (ICT)
10 push-ups (GROP)
5 push-ups (ICT)

WAT IS DE TOELATINGSPROCEDURE?
1. Voorlichting intake
Tijdens de (verplichte) voorlichtingsavond over de 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

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 voor de opleiding belangrijk zijn.
Als je de testen met goed gevolg hebt afgelegd, 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.
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