Beveiliger

Jou ontgaat niets
Je kijkt om je heen, houdt je omgeving in de gaten en maakt een
inschatting van de situatie. Je bent kritisch en alert. En snel. Jij kunt
een stevig sprintje trekken als het nodig is. Als Beveiliger kom je
veel mensen tegen, dus kun jij gezichten goed lezen. Je spreekt
mensen aan, hebt overwicht, geeft informatie, onderhandelt
eventueel en weet de rust te bewaren.
Jij zorgt voor orde en veiligheid, signaleert afwijkingen en treedt
op in ongewenste situaties. Met je collega’s natuurlijk. Want als de
nood aan de man is, ga jij niet de held uithangen, maar schakel je
hen in. Voor deze baan moet je stressbestendig zijn en
verantwoordelijkheidsgevoel hebben. Geen enkele situatie is
hetzelfde en het is aan jou om op een integere manier besluiten te
nemen. Jij houdt het heft in handen. En je hoofd koel.

Locatie
Heerlen (Campus),
Valkenburgerweg

Leerweg
BOL

Niveau
Niveau 2

Duur
Toelatingseisen

2 jaar

Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:
een vmbo-diploma basis (basisberoepsgerichte leerweg), of;
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of;
een entree of niveau 2 mbo-diploma van een andere opleiding.

Crebo
25690

Opleidingsinformatie
Als beveiliger houd jij je bezig met preventieve en repressieve
taken. Je houdt toezicht en controleert. Je opent en sluit
gebouwen, loopt onder meer algemene rondes, brand- en
sluitrondes en werkt zowel overdag als ’s nachts. Van jou
verwachten we dat je communicatief en dienstverlenend bent.
Dat je goed met mensen kunt omgaan en een goede fysieke
conditie hebt.
Tijdens je opleiding leer je over de beveiliging van gebouwen en
de wettelijke kaders waarbinnen jij mag opereren. In het eerste
leerjaar duurt die theoretische vorming 8 maanden. Daarna ga je
een heel jaar praktijkervaring opdoen in de vorm van een stage,
ook wel Beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd.
De opleiding beveiliger duurt in principe 2 jaar. Maar pak jij flink
aan en boek je een goede voortgang, dan is het mogelijk om het
2e leerjaar in april af te sluiten i.p.v. juni. Je moet vijf onderdelen
met een voldoende afsluiten.

Maximum aantal deelnemers (numerus fixus)
DE INTAKEPROCEDURE
Zodra je je aanmeldingsdossier compleet hebt aangeleverd
(diploma of actuele puntenlijst als je nog studeert en kopie ID),
ontvang je een uitnodiging voor de talentscan, zodat wij zicht
krijgen op jouw capaciteiten, je persoonlijkheid en
omstandigheden.

Daarna volgt een uitnodiging voor een gesprek. Aan het einde
van dit gesprek hoor je mondeling wat ons advies voor jou is, of
deze opleiding voor jou haalbaar kan zijn. Het kan echter ook zijn
dat er nog een vervolggesprek nodig is.

NUMERUS FIXUS

Voor deze opleiding geldt een numerus fixus. Nadat je hebt
deelgenomen aan de talentscan en het plaatsingsadviesgesprek
kijken we terug naar de datum van ontvangst van het
aanmeldingsdossier (kopie ID en diploma of actuele puntenlijst).
Deze datum bepaalt de volgorde van plaatsing.
In totaal worden er maximaal 60 studenten aangenomen. Er zijn
maximaal 15 plaatsen voor jongeren van 15/16/17 jaar.
Na aanname dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te
vragen.

Keuzedelen
In het tweede en derde jaar kies jij één of meerdere keuzedelen.
Deze vergroten je kansen op de arbeidsmarkt en zijn gericht op
een doorstroom naar een hoger opleidingsniveau.
Je kunt kiezen uit de keuzedelen:
Arbo
Veilgheid en dienstverlening
Nederlands (3F)
Interculturele diversiteit

Verder leren/werken
Als je wilt doorleren na deze opleiding, dan is onze opleiding

Belangrijk om te weten
Voor deze opleiding geldt een
maximum aantal deelnemers
(numerus fixus).
Voor sommige stages tijdens deze
opleiding zijn vaccinaties vereist,
deze moet je zelf betalen.

Studiekosten
Je krijgt van de opleiding informatie die
je nodig hebt voor de aanschaf van
leermiddelen, laptop (specificaties),
eventuele licenties en indien van
toepassing werkkleding, werkschoenen,
keukengerei, gereedschap,
kappersbenodigdheden etc.

Afwijkende kosten
Aan het aanvragen van een Verklaring
Omtrent Gedrag (VOG) bij je gemeente
zijn kosten verbonden. Deze moet je zelf
betalen.

Handhaver toezicht + veiligheid (politie) (niveau 3) misschien wel
wat voor jou.
Ga jij na je studie meteen werken, dan kun je terecht bij een grote
diversiteit aan bedrijven en organisaties. Of het nu
olieraffinaderijen zijn of ministeries, particuliere
beveiligingsbedrijven, bedrijfsbeveiligingsdiensten of
penitentiaire inrichtingen. Je bent werkzaam als algemeen
beveiliger, maar ook als mobiel surveillant,
evenementenbeveiliger, winkelsurveillant of persoonsbeveiliger.

