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Beveiliger (niveau 2):
Door de toename van de criminaliteit en de onderbezetting van het politieapparaat is het
belang van particuliere beveiliging- en bewakingsdiensten de laatste tijd sterk toegenomen.
Hierdoor is een sterke groei binnen de beveiligingssector ontstaan. Om wildgroei binnen
deze sector te voorkomen is de wetgever ertoe overgegaan eisen te stellen aan het
opleidingsniveau van het personeel in dienst van particuliere beveiligingsdiensten.
Zo heeft de Minister van Justitie bepaald dat m.i.v. 1 januari 1994 alle personen die diensten
verrichten binnen de particuliere beveiligingssfeer aan vakbekwaamheidseisen moeten
voldoen.
Hiermee is de functie van de beveiligingsmedewerker een erkend beroep geworden, met drie
niveaus van vakbekwaamheid: Assistent Orde en Veiligheid (MBO1), Beveiliger 2 (MBO2),
en Coördinator Beveiliging 3 (MBO3).

Het beroep beveiliger:
Na het behalen van het diploma BEVEILIGER kun je op verschillende manieren als
beveiligingsmedewerker te werk worden gesteld. Zo kun je terecht bij de grotere bedrijven
die beschikken over een eigen beveiligingsdienst, zoals VDL Nedcar, Akzo of DSM. Maar er
zijn ook veel vacatures bij particuliere beveiligingsbedrijven, die o.a. de bedrijfsterreinen van
andere, veelal industriële bedrijven beveiligen. Ook bij de Geld & Waardetransportbedrijven
en particuliere alarmcentrales kan men terecht met dit diploma.

Het beroep “beveiligingsmedewerker” kent vele facetten. Je kunt daarbij denken aan
receptiediensten,
bedrijfssurveillance,
objectbewaking,
evenementenbewaking,
toegangscontrole op in- en uitgaande personen en goederen. De kerntaken van een
beveiliger zijn: bewaken, beveiligen, controleren, observeren, signaleren, alarmeren en
rapporteren.
De beveiliger staat in direct contact met burgers en dient daarom sociaal en communicatief
vaardig te zijn.
Door de wettelijke verplichtstelling van de vakbekwaamheidseisen is er een structureel tekort
ontstaan aan gediplomeerd personeel binnen de beveiliging. Hierdoor zijn er in de
beveiliging volop kansen aanwezig voor mensen die in het bezit zijn van het diploma
Beveiliger.
De beveiliging is een branche met voldoende werkgelegenheid, zo zijn er in ons land
ongeveer 2.000 erkende particuliere beveiligingsbedrijven waar op dit moment ruim 32.000
mensen werken. Mede door de toenemende vraag naar beveiliging van Asielzoekers Centra
en als gevolg van hoger dreigingsniveau door recente terroristische aanslagen groeit de
vraag naar particuliere beveiliging momenteel weer sterk. Met het verloop meegerekend
komt dit neer op bijna 1.000 vacatures per jaar.

Inhoud van de opleiding:
Met ingang van 1 augustus 2016 bestaat de MBO 2 opleiding Beveiliger uit de volgende
theoretische - en praktische onderdelen.

De theorie:
Het theoretisch gedeelte zal bestaan uit de volgende 10 modules:

1 Beveiliging van Objecten basis (Theorie SVPB)
2 Wettelijke kaders basis (Theorie SVPB)
3 Waarnemen basis (Theorie SVPB)
4 Leren Loopbaan Burgerschap MBO 2
5 Nederlandse taal MBO 2
6 Rekenen MBO 2
7 Keuzedeel 1 Weerbaarheid of Proactief Beveiligen
8 Keuzedeel 2 Arbo & Hulpverlening of Vakgericht Engels
9 Specifiek Rapporteren basis (Praktijk SVPB)
10 Praktisch handelen basis (Praktijk SVPB)

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)
Sinds 1 augustus 2013 bedraagt het minimaal verplichte aantal lesuren voor het BBL traject
240 lesuren (inclusief keuzedelen, praktijkexamentraining en begeleiding), welke wordt
gegeven als dagcursus, 1 dag per week, van ca. 30 weken of in maatwerkroosters in
opdracht van de klant.
Daarnaast heeft het ministerie met ingang van oktober 2013 de ruimte gegeven om onder
voorwaarden af te wijken van de uren norm en de BBL opleiding in een verkorte vorm aan te
bieden. Het OPB heeft ervoor gekozen om dat te doen in een verkort BBL traject van 190
lesuren (inclusief keuzedelen, praktijkexamentraining en begeleiding), welke kunnen worden
gegeven in een dagcursus van ca. 24 weken

Keuzedelen
Sinds 1 augustus 2016 zijn voor alle MBO opleidingen de keuzedelen ingevoerd. Deze zijn
bedoeld om opleiders, werkgevers en leerlingen in staat te stellen de inhoud van de
opleiding meer af te stemmen op de (regionale) beroepspraktijk. Voor een MBO 2 opleiding
is het verplicht om tenminste 2 keuzedelen met een omvang van 240 Studie Belasting Uren
(SBU) aan het opleidingstraject toe te voegen. Het volgen en het met goed gevolg afleggen
van de examens van deze Keuzedelen is een voorwaarde voor het verstrekken van het MBO
2 diploma. Je krijgt dus als kandidaat ook een punt op je cijferlijst voor deze onderdelen.
Vanuit het OPB is gekozen om vooral keuzedelen aan te bieden die zijn toegesneden op de
beroepspraktijk van de toekomstige beveiliger. Hierin bieden we de volgende modules aan:

Weerbaarheid: Hierin leer je
stress en agressie te herkennen
bij anderen, en leer je welke
reactie dat bij jou teweeg
brengt. Vervolgens besteden
we aandacht aan hoe om te
gaan met stress en agressie.
Hoe voorkom ik agressie. Hoe
blijf je zelf kalm en rustig en hoe
kun je de-escalerend optreden
naar je omgeving toe. Tot slot
geven we aandacht
aan
methodes en technieken om
jezelf aan een onwenselijke
situatie te onttrekken en tijd te
winnen om versterking of hulp
in te roepen.

Proactief Beveiligen: In deze module leer je vroegtijdig verdachte indicatoren te signaleren
die afwijkend zijn. Hierbij gaat het zowel om het gedrag van personen alsook om situaties.
We gaan dieper in op termen als “Security Awareness” en “Security Questioning”. Uiteindelijk
zal ook aandacht gegeven worden aan de Standaard Operationele Procedures.
Arbo en Hulpverlening: Hierin gaat de aandacht uit naar de basiskennis over Arbo
wetgeving en Sociale wetgeving. Hoe ga je om met veiligheid op de werkplek en welke rol
vervult een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) hierin. Daarnaast gaan we aan de slag
met een volledige BHV module naar de eisen van het NIBHV in het kader van de
Hulpverlening.
Beroepsgericht Engels: Hierin gaan we uiteraard dieper in op de Engelse taal en zal met
name aandacht zijn voor situaties waarmee je in de dagelijkse beroepspraktijk als beveiliger
geconfronteerd kunt worden.

Wanneer het theoretische lesprogramma is doorlopen zul je het theorie examen van de
Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) moeten
afleggen. Als je slaagt ontvang je het Certificaat B. Tevens moet je als student je
Beroepspraktijkvorming (BPV) ook wel stage genoemd afronden. Deze stageperiode
doorloop je meestal in de beroepspraktijk al dan niet aangevuld met praktijk of
simulatietrainingen .

De lessen:
De lessen worden gegeven door docenten met een ruime doorleefde praktijkervaring in de
vakgebieden waarin ze lesgeven. Zo kun je les krijgen van een oud Majoor van de KMAR,
een docent van de Politie academie, hoofdbeveiliging van een grote HBO- onderwijsinstelling
of een bevelvoerder van de Brandweer. Hierdoor ben je er zeker van dat je een goede
praktische toelichting krijgt over de lesstof. Je volgt de lessen samen met je medestudenten
op de vaste wekelijkse lesdag op een van onze leslocaties, zoals het Maasland Security
Center

Vanaf 15 juni 2020 verzorgen wij de lessen deels digitaal in contactonderwijs op afstand
maar grotendeels op de gebruikelijke lesmethode van het frontaal klassikaal onderwijs.
Samen met het E-Learning platform ontstaat zo een methode van “blended learning” ofwel
gemengd leren. Hierin zien we de volgende methodes terug

1 Frontaal contactonderwijs
Het zal duidelijk zijn dat we bij het verzorgen van de ruim 20 lesdagen frontaal klassikaal
onderwijs, we dit enkel doen met in acht name van de RIVM richtlijnen.
Hierbij hanteren we o.a. de volgende protocollen:





handhaven van 1,5 meter afstand procedure;
maximaal 12 studenten per lokaal (1 student/8m2);
zoveel als mogelijk 1 richtingsrouting in het pand;
het na elke les reinigen en ontsmetten van de lesfaciliteiten en contactoppervlakken.
2 Digitaal contactonderwijs
Naast het klassikaal onderwijs zullen in deze opleiding de lessen ook deels verzorgd
worden in digitaal contactonderwijs op afstand. Hierbij gaat het voornamelijk om de
generieke vakken. Hiervoor kiezen we het platform TEAMS. Vanuit je eigen huis of
werkplek neem je hieraan deel via je eigen laptop, pc of tablet. In een digitale
leeromgeving hebben alle studenten beeld- en geluidverbinding met de docent, wanneer
deze de lesstof uitlegt. In deze digitale leeromgeving zijn de volgende zaken mogelijk:
 er kunnen documenten, PowerPoint presentaties en instructiefilms gedeeld worden;
 er is een interactie chatfunctie in de les;
 de lessen kunnen worden opgenomen en naderhand teruggekeken worden;
 via het platform kunnen de studenten ook buiten de les documenten met elkaar
delen, en vragen stellen aan de docent.

3 E-Learning platform
Naast de digitale en fysieke lessen krijg je als student via een licentie toegang tot het
OPB
E-Learning platform dat is opgesteld door Smart Educational Tools. Deze aan het SVPB
gelieerde organisatie heeft hierin een individuele OPB leeromgeving ingericht. Hierin kun
je op een studentvriendelijke manier zelf studeren en toetsen maken. Je bent ervan
verzekerd dat je altijd beschikt over het meest actuele lesmateriaal Hierin heb je onder
meer toegang tot:







een digitale versie van alle modules van het lesboek Beveiliger 2;
oefentoetsen per hoofdstuk;
proefexamens;
instructie video’s;
memotraining middels je telefoon. Dit betekent dagelijks een nieuwe vraag over de
toetsen die je eerder hebt gemaakt

De praktijk:
Om in het bezit te komen van het diploma Beveiliger 2 dien je ook een praktijkstage te
doorlopen. Dit houdt in dat gedurende minimaal 5 maanden en maximaal 1 jaar in het kader
van je stage mee loopt bij een door SBB erkend leerbedrijf. Vanaf 1 augustus 2013 bedraagt
de wettelijke duur van de stage voor het BBL traject minimaal 610 uur. In het kader van de
verkorte BBL en 3e Leerweg traject gaat het OPB uit van een stage duur van ca 350 tot 500
uur. Gedurende deze stage ga je als beveiliger in opleiding op basis van een tijdelijk
legitimatiebewijs in de praktijk aan de slag. Dit tijdelijke legitimatiebewijs, ook wel groene pas
genoemd, is maximaal 1 jaar geldig. Tijdens deze stage dien je samen met jouw
stagebegeleider het Praktijkwerkboek door te nemen en de daarin vermelde opdrachten uit
te voeren. Tevens moet je jezelf zich tijdens de stageperiode bekwamen in jouw
beroepsvaardigheden.

Het OPB biedt in samenwerking met erkende leer- en
beveiligingsbedrijven een gegarandeerde stage aan
van minimaal 6 tot maximaal 12 maanden. Je werkt
hierin ca 650 uur. Hiervoor heeft het OPB onder andere
een samenwerkings- verband met de F4SEC Security
Group.

Hierdoor bent je dus in staat om snel je volledige diploma te behalen. Dit in tegenstelling tot
een vaste stage van 1 jaar. In aanvulling op deze kortere stageperiode verzorgen wij tevens
aanvullende praktijkexamentraining en praktijkbegeleiding. Hiertoe beschikt het OPB over
een eigen Praktijk Examen Centrum (PEC) dat is erkend door het SVPB en SBB. Dit PEC is
gevestigd binnen het Maasland Security Center te Maaseik.

Na het doorlopen van de stageperiode, ook wel de Beroeps Praktijk Vorming (BPV)
genoemd, dient de kandidaat het praktijkexamen van het SVPB af te leggen. Indien men zich
na deze opleiding verder wil bekwamen in het vak, dan kan men zich aanmelden voor de
cursus Coördinator Beveiliging.

Het examen:
De waarborging van de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen is in Nederland in handen van de Stichting Vakexamens
voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en het
SBB. Deze stichtingen stellen de exameneisen vast, voor
de examens Beveiliger en Coördinator Beveiliging.
Deze exameneisen komen overeen met zojuist vermelde vakbekwaamheidseisen en zijn
goedgekeurd door de Minister van Justitie. Het theoretisch vak examen, bestaande uit 3
modules, zal schriftelijk worden afgenomen bij het SVPB in Amersfoort en bestaat uit 40 dan
wel 20 meerkeuzevragen per module. Het theoretisch Instellingsexamens MBO2 van de
modules Nederlands en Rekenen worden schriftelijk afgenomen op eigen locatie. Het Citoexamens Nederlands worden afgenomen op een externe locatie van Eureka Examens. Het
theorie- en praktijkexamen BHV zal op locatie worden afgenomen door examinatoren van
het NIBHV.
Het praktijkexamen bestaat uit een 2 tal proeven van bekwaamheid. Dit zijn ten eerste
Praktisch Handelen basis en ten tweede het schrijven van een Specifiek Rapport in de
opdracht Specifiek Rapporteren basis. Als dit examen met goed gevolg is afgelegd, dan zal
aan de cursist het diploma Beveiliger MBO2 worden uitgereikt.
De combinatie van stage met praktijkexamentrainingen staat al jaren garant voor hoge
slagingspercentages. Zo slagen minimaal 75% van de OPB cursisten voor hun eerste
theorie-en praktijkexamen. Hiermee behaalt het OPB jaarlijks examenresultaten die ruim
boven het landelijk gemiddelde liggen.

Toelating:

De cursus staat voor iedereen open, die minimaal beschikt over een niveau van lager
onderwijs. Een VMBO niveau is wenselijk. Indien gewenst kan er tijdens de intake een
niveautest worden afgenomen. Op basis van de intake procedure en uw
vooropleidingsniveau zal in een persoonlijk opleidingsplan worden vastgesteld welke leerweg
voor u de meest geschikte is (BBL, verkort BBL of 3e Leerweg)
Een goede kennis van de Nederlandse taal (zowel begrijpend lezen als schrijven) is vereist.
De praktijkstage kan ook via het OPB worden ingevuld. Het betreft hier dan een
gegarandeerde praktijkstage, aangevuld met praktijkexamentrainingen op ons Praktijk
Examen Centrum (PEC).

Lesplaats:
De cursus wordt gegeven op een van de vaste cursuslocaties van het OPB of op een nader
te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het OPB zijn gevestigd in:

Arnhem
Eindhoven
Sittard/Maaseik

Startdatum:
De startdata worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn aangemeld (minimaal
12 personen). Zij die zich hebben aangemeld ontvangen hiervan schriftelijk bericht.
Aanmelding dient te gebeuren middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.
Voor de leslocatie Sittard/Maaseik zal er elk jaar ten minste 4 maal met een nieuwe opleiding
gestart worden, meestal in de maanden januari, maart, september en november.

Kosten:
Theorie met praktijkexamentrainingen en praktijkstage via OPB
BBL
Inschrijving

€

50,-

Boeken & readers (SVPB, Generiek, Keuzedelen)

€

245,-

Lesgeld

€

1500,-

Examengeld* (SVPB, CITO, NIBHV, ICE)

€

265,-

Praktijk: Adm. Kosten registratie BRON

€

50,-

Examentraining en begeleiding

€

500,-

Examengeld* (SVPB, NIBHV)

€

275,-

€

2.885,-

Theorie:

Totaal
 Prijswijzigingen voorbehouden
 Examenkosten SVPB, CITO, ICE en NIBHV

Betaling:
Door de cursist zelf: alleen middels een machtiging voor automatische incasso.
Het totaalbedrag kan in 12, 8 of 4 termijnen geïncasseerd of ineens met 5% korting op het
lesgeld. Bij betaling in termijnen zal een rentevergoeding in rekening worden gebracht.
Betaling door werkgever of uitkerende instantie: middels een factuur.

Onderstaand aanmeldingsformulier in voldoende gefrankeerde envelop zenden naar:
Opleidingsinstituut O.P.B.
Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

Of per e-mail naar:

info@opb.cc

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

AANMELDINGSFORMULIER BEVEILIGER

Achternaam

: dhr. / mvr…. ..............................................................................

Voornamen voluit

:...................................................................................................

Adres

:...................................................................................................

Postcode

:................................... Woonplaats: ...........................................

Geboortedatum

:................................... Geboorteplaats: ......................................

BSN-nummer

:_ _ _ _ . _ _ . _ _ _

Telefoon

: ..................................................................................................

E-Mail

...................................................................................................

Voorkeur cursuslocatie :…………………………………………….

Indien de cursus vergoed wordt:

Reïntegratiebureau :………………………………………………….
Contactpersoon

:………………………………………………….

Adres

:………………………………………………….

PC/Plaats

:………………………………………………….

Telefoon

:………………………………………………….

Factuuradres
Naam instelling

:………………………………………………….

Afdeling

:………………………………………………….

Adres

:………………………………………………….

PC/Plaats

:…………………………………………………

