Beveiliger MBO 2
Scholingstraject voor volwassenen
Crebo 25407

Intro
Durf jij mensen aan te spreken op gedrag en kun jij snel en goed reageren, mensen helpen en letten op de veiligheid? Dan
is deze opleiding echt iets voor jou.

Inhoud
Tijdens de opleiding leer je hoe je preventief toezicht houdt op de veiligheid en hoe je moet optreden bij een calamiteit.
Ook leer je service en hulp verlenen en eenvoudige baliewerkzaamheden uitvoeren. Je leert hoe je toegangs- en
uitgangscontroles en surveillances en controles uitvoert. Daarnaast leer je hoe je optreedt bij incidenten en calamiteiten en
hoe je verdachten aanhoudt. Je wordt opgeleid voor het landelijk erkend diploma Beveiliger 2 en je ontvangt een diploma
van Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB). De volgende onderdelen worden
behandeld: signaleren van risico's, nemen van preventieve maatregelen, repressief optreden, dienstverlenende
taken, Nederlands, Loopbaan en burgerschap en rekenen. Na het basisdeel kies je een profieldeel: cameratoezicht
of Arbo, kwaliteitszorg en hulpverlening.
Soort traject:

Derde leerweg

Lesmoment:

middag, avond

Startdata:

Leeuwarden april 2021

Toelating
Minimaal diploma entree, diploma lbo, vbo, vmbo, mavo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg of een gelijkwaardig diploma of een overgangsbewijs naar 4 havo. Soms wordt een instaptoets
afgenomen om te bepalen of je voldoende kennis hebt van Nederlands en rekenen. Heb je geen toereikende vooropleiding
, dan adviseren we je tijdens het intakegesprek over je mogelijkheden. De opleiding start bij voldoende deelname. De
inschrijving sluit 14 dagen voor de startdatum.

Stage/werkplek
Je zorgt zelf voor een erkende stage of werkplek om werkervaring (Beroepspraktijkvorming) op te doen. Als je al een
werkgever hebt, zijn daar soms mogelijkheden. ROC Friese Poort kan, in sommige gevallen, een stageplaats regelen.

Studielast
Studieduur

6 maanden

Leeruren

6 lesuren (1 dag) en circa 8 uur zelfstudie per week

Stage

circa 8 uur per week (120 uur per half jaar)

Lesmoment

dinsdag van 15.00 - 21.30 uur, schoolvakanties vrij

Deze opleiding wordt aangeboden in de derde leerweg. Hierdoor kun je flexibel en versneld studeren. Je hebt 12
lesmomenten en je loopt stage bij een erkend leerbedrijf. Afhankelijk van je werkervaring en vooropleiding kun je in
aanmerking komen voor een aangepast programma waardoor je sneller je diploma kunt behalen. Dit wordt tijdens het
vrijblijvende en gratis intakegesprek met je besproken. Meer informatie over het (verschil in) aantal lesdagen en
werkuren/stage per leerweg.
Aanmelding tussen februari - mei met start september
Tussen februari en april wordt de inhoud en de prijs van de opleiding voor het nieuwe schooljaar bepaald. Wanneer je je in
deze periode aanmeldt voor start in september, dan kan de opleidingsinformatie afwijken van wat je eerder op de website
gelezen hebt. Dit komt dan naar voren in de offerte die je na het intakegesprek ontvangt, zodra bovenstaande is vastgesteld.

Kosten
Derde leerweg
Scholingskosten:

€ 1.795,00

Lesmateriaal:

exclusief

Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:

exclusief

Totaalprijs:

€ 1.795,00

(betaling ineens)

BTW:

vrijgesteld

Bijkomende kosten:

circa € 440,00, € 140,00 en € 100,00

Extra info kosten:

De scholingskosten betreffen een richtprijs voor de gehele opleiding. Na het intakegesprek
ontvang je een offerte. Je kunt in termijnen betalen. Bijkomende kosten zijn niet bij de
totaalprijs inbegrepen. Dit betreffen kosten voor de examens, lesmateriaal en
legitimatiepas, die je dient aan te schaffen.

Examen
Je maakt verschillende examens in zowel theorie als praktijk. Daarnaast maak je de (landelijke) examens taal en rekenen en
voldoe je aan de inspanningsverplichting voor het onderdeel Loopbaan en burgerschap. In overleg met de docent worden er
extra praktijktrainingen ingepland, mogelijk vind dit plaats na zes maanden.

Diploma
Als je alle onderdelen goed hebt doorlopen en voldoet aan alle exameneisen, ontvang je het mbo-diploma Beveiliger niveau
2 inclusief SVPB diploma.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

