Aankomend medewerker grondoptreden (Veiligheidsberoepen)
Intro
Wil jij graag werken in een militaire omgeving in binnen- of buitenland? Heb je een goede conditie, ben je sportief, heb
je veel discipline en wil jij aan de slag als militair bij de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine? Start dan met
deze opleiding.

Niveau:

Niveau 2

Duur:

1,5 jaar

Leerweg:

BOL

Locatie:

Leeuwarden, Egelantierstraat
Emmeloord, Espelerlaan

Over de opleiding
Als aankomend medewerker grondoptreden, kun je aan de slag als militair bij de Koninklijke Landmacht en Koninklijke
Marine. Je leeft dan in een militaire omgeving en voert allerlei militaire taken uit, in binnen- en buitenland. Zo neem je
maatregelen tegen munitie en mijnen, voer je patrouilles en controles uit en treed je op bij incidenten en rampen. Het is
belangrijk dat je een goede conditie hebt, sportief bent en je goed aan regels kunt houden. Ook vind je het geen
probleem om langere tijd van huis te zijn en houd je het hoofd koel onder extreme omstandigheden.
Deze opleiding heeft een kennismaking en toelating met aanvullende toelatingseisen. Om te kunnen starten
met de opleiding moet je aan deze eisen voldoen.
>>Toelatingsprocedure
WERKEN
Je kunt aan de slag bij de Koninklijke Landmacht of Koninklijke Marine.

Toelatingseisen
Voor alle opleidingen van ROC Friese Poort gelden de volgende toelatingseisen:
Entreeopleiding:
geen diploma nodig (op 1 augustus ben je minimaal 16 jaar)
Niveau 2:
diploma vmbo basisberoepsgerichte, kaderberoepsgerichte,

gemengde of theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo
diploma Entreeopleiding
Niveau 3:
diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo
mbo-diploma niveau 2
Niveau 4:
diploma vmbo kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg
overgangsbewijs naar 4 havo
mbo-diploma niveau 2
mbo-diploma niveau 3
Vooropleidingseisen specialistenopleiding (niveau 4)
mbo-diploma niveau 3 van dezelfde richting

Kosten
Naast het wettelijk bepaalde les- en cursusgeld komen er nog schoolkosten bij voor leermiddelen zoals boeken,
licenties, laptop en/of kleding.
Bij een aantal opleidingen worden vakspecifieke materialen en gereedschappen gebruikt. Deze worden door ROC
Friese Poort beschikbaar gesteld en kun je tijdens de les gebruiken. Deze materialen blijven eigendom van de school.
Wij adviseren je wel om de materialen en gereedschappen zelf aan te schaffen. Dan kun je ze ook buiten de lessen
gebruiken en om thuis te oefenen.
Verder krijg je ook te maken met vrijwillige bijdrages. Denk hierbij aan excursies en werkweken of bijvoorbeeld de huur
van een kluisje.
Lees meer over kosten, tegemoetkoming en studiefinanciering
Voor deze opleiding moet je rekening houden met onderstaande schoolkosten. Als de opleiding op meerdere
vestigingen wordt aangeboden, kunnen de kosten verschillen. Dit heeft te maken met een andere invulling van het
lesprogramma. Houd bij deze opleiding ook rekening met kosten voor het aanvragen van een Verklaring Omtrent
Gedrag (VOG) en een sportkeuring.
1e jaar € 328,2e jaar € 124,Kosten VOG € 40,Sportkeuring € 140,De bedragen zijn een indicatie van de kosten. De uiteindelijke kosten kunnen afwijken.

Contact
ROC Friese Poort
Telefoon: 0900 - 8 996 996
E-mail: info@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl

