Handhaver toezicht + veiligheid
(politie)

Jij staat stevig in je
schoenen
Je hebt oog voor mensen en een scherpe, alerte kijk op wat er in je
omgeving gebeurt. Dat moet ook wel als je Handhaver toezicht &
veiligheid wilt worden. In die functie zorg je namelijk in nauwe
samenwerking met je collega’s en samen met de politie voor een
veilige omgeving. Of dat nu in specifieke wijken, parken,
winkelcentra, op pleinen of op het gemeentehuis is.

Locatie

Terwijl je surveilleert in uniform ben je aanspreekbaar, straalt rust
en overzicht uit en voorkomt escalaties door slim en met gevoel
voor duidelijke communicatie in te grijpen. Je bent zelfverzekerd,
assertief en weet waar je voor staat. Daarbij houd je natuurlijk de
grenzen van je eigen rol in de gaten. Als handhaver mag je
bepaalde strafbare feiten opsporen en bijvoorbeeld iemand
staande houden en boetes geven.

BOL

Op dat soort momenten is het belangrijk dat je aan het publiek
kunt uitleggen welke bezwaarmogelijkheden er zijn en dat je
juridische taal dus begrijpelijk en geaccepteerd kunt maken. Als
handhaver sta je kortom je mannetje. Ben jij er klaar voor?

Duur

We kennen bij deze opleiding twee uitstroomprofielen: politie en
handhaver. Samen met het docententeam en inbreng van het
werkveld kies je na het eerste jaar jouw profiel.

Crebo

Toelatingseisen
Om te starten met deze opleiding, heb je nodig:
een vmbo-diploma kaderberoepsgerichte leerweg, gemengde
leerweg of theoretische leerweg, of;
een mbo-diploma van minimaal niveau 2, of;
een overgangsbewijs van 3 naar 4 havo, of;
een mbo-diploma van een andere opleiding.

Heerlen (Campus),
Valkenburgerweg

Leerweg

Niveau
Niveau 3

2,5 jaar

25409

Opleidingsinformatie
Onze opleiding is heel praktijkgericht. En dus krijg je vanaf de
eerste schooldag rollenspelen vanuit praktijksituaties en
opdrachten. Je bent bijvoorbeeld aanwezig bij onder andere de
11de van de 11de (carnaval), Roda JC (voetbal), Amstel Gold Race
(wielrennen) en/of verkeerscontroles. Kortom; je staat meteen
met je voeten in de modder en moet flink aan de bak. Je leert
tijdens deze praktijksituaties, maar ook in de theorielessen
waarnemen, observeren en mensen aanspreken op hun gedrag.
Daarbij zijn jouw sociale vaardigheden zeer belangrijk.
Je rustige houding zorgt voor coöperatief gedrag van het publiek
en agressie weet jij in de kiem te smoren. Je kunt toezien op orde
en veiligheid, kunt optreden bij incidenten en kunt ook
dienstverlenende werkzaamheden uitvoeren. Naast stevige
praktijklessen komen ook meer theoretische vakken als
maatschappelijke oriëntatie, leren loopbaan en burgerschap (llb),
Bedrijfshulpverlening (BHV), onderlinge instructie, Nederlands,
Engels en rekenen aan bod. Het is allemaal nodig om straks op
straat niet voor verrassingen te komen staan.
Het eerste jaar staat overigens met name in het teken van het
behalen van je BOA diploma (Buitengewoon
Opsporingsambtenaar). Daarna kies jij - samen met het
docententeam en met inbreng van het werkveld - je
uitstroomprofiel. Dat profiel kan zich richten op politie of op
handhaving. We stomen je in ieder geval klaar voor je HTVdiploma (Handhaver toezicht & veiligheid) en helpen je je kansen
bij een politiesollicitatie of sollicitatie binnen een
handhavingsorganisatie te vergroten.

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.

Hierna krijg je een uitnodiging om je portfolio in te leveren. We
letten op je algemene conditie, motorische aanleg en op je
gevoel voor samenwerking.
Daarna volgt een uitnodiging voor een plaatsingsadviesgesprek.
In dit gesprek hoor je wat ons advies voor jou is. Het kan ook zijn
dat er nog een vervolggesprek nodig is.

NUMERUS FIXUS

Voor deze opleiding geldt een numerus fixus (48). Nadat je hebt
deelgenomen aan de talentscan, de sportdag 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.
Na aanname dien je een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) aan te
vragen.

Keuzedelen

Belangrijk om te weten
Voor deze opleiding geldt een maximum
aantal deelnemers (numerus fixus)
Beroepsgebonden vaccinaties
Werken in sommige beroepsgroepen (oa
zorg, maatschappelijke zorg,
pedagogiek, beveiliging, handhaving)
brengt besmettingsrisico's met zich mee
(bijvoorbeeld hepatitus b). Het werkveld
biedt medewerkers en stagiaires de
mogelijkheid om zich hiervoor in te
enten. Dit is geen verplichting maar
wordt wel aangeraden. Het is goed om je
hier bewust van te zijn als je start bij de
opleiding. De vaccinatie heeft geen
invloed op jouw toelating bij de
opleiding.

Studiekosten
Je krijgt van de opleiding informatie die
je nodig hebt voor de aanschaf van
leermiddelen, laptop, eventuele licenties
en indien van toepassing werkkleding,
werkschoenen, keukengerei,
gereedschap, kappersbenodigdheden
etc.
Er kunnen omstandigheden zijn waarin
het betalen van de directe schoolkosten
- zoals leermiddelen en materialen - een
probleem vormen. Ook kun je als
student plotseling ziek worden of door
andere bijzondere omstandigheden,
studievertraging oplopen. Je kunt dan
als student hierin, onder bepaalde
voorwaarden, financieel ondersteund
worden.

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

Jouw opleiding bestaat uit een basis-, profiel- en 2 keuzedelen.
Aan het begin van het schooljaar kun je met je begeleider de
wens van je keuzedelen kenbaar maken. Je volgt deze trajecten
bovenop je opleiding.
Je kunt kiezen uit de keuzedelen:
Drank- en horecawet
Politie

Verder leren/werken
Doorloop je binnen de opleiding HTV (Handhaver toezicht &
veiligheid) het uitstroomprogramma HTV-politie, dan kun je na
het behalen van je diploma het politieonderwijs gaan volgen. Het
is mogelijk deze opleiding met een jaar in te korten. Je doorloopt
uiteraard wel eerst de reguliere politiekeuring.

