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Voorwoord 
 
Voor u ligt de studiegids van MBO-opleiding Beveiliger  van Veiligheid-MBO. 
De opleiding die u volgt is een erkende Crebo opleiding. Dit betekent dat de opleiding erkend is door 
het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  
 
In deze studiegids treft u alle belangrijke informatie over de school, de opleiding en de concrete 
manier waarop het onderwijs en de examinering voor u georganiseerd is. 
 
Op deze studiegids is het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging (nummer:  23161) van 
toepassing.   Dit kwalificatiedossier is ontwikkeld  binnen het sectorteam orde en veiligheid en 
gevalideerd door  de penvoerder Sectorkamer zakelijke dienstverlening en veiligheid. 
 
Deze studiegids kent twee delen en een aantal bijlagen: 

 Deel I: Uw studiehandleiding  

We beginnen heel concreet met een studiehandleiding waarin alle belangrijke zaken die u moet 

weten voor uw studie overzichtelijk worden weergegeven. 

Het bevat allerhande praktische informatie voor de student. Het eerste deel, uw 

studiehandleiding,  kent diverse hoofdstukken: 

o Het rooster 

o De inhoudelijke vakomschrijvingen 

o De hulpmiddelen (met o.a. de boekenlijst) 

o De beoordeling 

o Overige praktische informatie 

 Deel II: Uw opleiding 

Deel II gaat over uw school en uw opleiding. 

Er zijn vier hoofdstukken: In het inleidende hoofdstuk 1 worden de betrokken partijen,  de plaats 

van deze opleiding in het MBO-pallet en de toelating aangegeven. In hoofdstuk 2 wordt de 

opleiding vanuit het kwalificatiedossier en vanuit de doelgroep beschreven, alsmede de 

uitvoering daarvan. Het opleidingsprogramma en het examen worden uitgebreid beschreven in 

respectievelijk hoofdstukken 3 en 4.  

Elke opleiding heeft een officieel Onderwijs- en Examen Reglement (OER). Dit OER is als bijlage 1 bij 
deze studiegids gevoegd. Bijlage 2 betreft een samenvatting van het kwalificatiedossier. Bijlage 3 
bevat formulieren die u nodig heeft voor de uiteindelijke beoordeling.  
 
Deze studiegids is onlosmakelijk verbonden met: 

 de Algemene Voorwaarden van Veiligheid-MBO en  

 het Deelnemersstatuut (studentenstatuut). 

Deze documenten zijn te vinden op de website en worden bij aanvang van de studie aan u verstrekt. 
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Daarnaast is nog een aantal zaken van belang.  
De belangrijkste zijn: 

 de site van Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB); 

 de Onderwijs- en Examenregeling (OER, reeds als bijlage bij deze studiegids gevoegd); 

 het beleid Voortijdig School Verlaten; 

 de vigerende regels van het bedrijf waar u werkt; 

 de Onderwijsovereenkomst (OOK) en 

 de BeroepsPraktijkVormingsOvereenkomst (BPVO). 

Al deze overige documenten zult u aantreffen op onze website en worden op het juiste moment bij 
aanvang of tijdens  de studie verstrekt en waar nodig toegelicht. 
 
In de Kick-off lopen we tezamen met u de gehele studiegids door. 
Op de plaatsen waar om praktische redenen ‘hij’ staat, wordt steeds ‘hij of zij’ bedoeld.  
 
We wensen u veel succes met de opleiding! 
 
Veiligheid-MBO 
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Deel I STUDIEHANDLEIDING 
 

0. Inleiding 
 
Dit is deel I van de studiegids, de studiehandleiding 
In dit deel wordt aangegeven hoe het studieprogramma er voor u concreet uit ziet. 
We geven eerst een korte toelichting op de gebruikte werkvormen. 
Daarna volgt het concrete rooster en een beschrijving van de onderdelen van het programma. 
De hulpmiddelen (boekenlijst, locatie) en het examen worden beschreven. 
In een kort hoofdstuk worden de eisen die gesteld worden aan het behalen van het diploma 
genoemd. Aan het einde treft u nog enkele praktische zaken, zoals de klachtenprocedure. 
 
Uw school is Veiligheid-MBO. De school is bereikbaar via: 
Telefoonnummer:  06-10551312 
E-mail:    info@OCN.works 
Website:   www.OCN.works (contactformulier) 
 

Veiligheid-MBO 
Veiligheid-MBO is een officieel door het Ministerie van OC&W erkende opleider voor  
middelbaar beroepsonderwijs (afgekort mbo).  
De gehele aanpak en organisatie is er op gericht om volwassenen op een aantrekkelijke wijze de kans 
te bieden tot verdere ontwikkeling binnen de officiële MBO kwalificatiestructuur. De school heeft 
daarin een unieke positie. Het is een van de weinige  MBO instellingen van Nederland  die zich 
uitsluitend richt op maatwerk- en in-company opleidingen voor organisaties in de techniek. 
De aanpak van de school biedt de mogelijkheid om de opleiding en het werk direct te verbinden. De 
opleidingen zijn sterk praktijkgericht, het gaat om lerend werken. Leren en loopbaanontwikkeling 
worden op deze manier vaak gekoppeld. Veiligheid-MBO maakt deel uit van Onderwijs Coöperatie 
Nederland u.a. 
 

Het middelbaar beroepsonderwijs 
 
Mbo niveaus 
Het mbo kent vier niveaus:  

 assistentenopleiding     niveau 1; 

 basisberoepsopleiding    niveau 2; 

 vakopleiding     niveau 3; 

 middenkaderopleiding of specialistenopleiding niveau 4. 
 
Leerwegen 
Opleidingen kunnen verzorgd worden in verschillende leerwegen: 

 De Beroeps Opleidende Leerweg (BOL)  
Een BOL-opleiding is een voltijdopleiding. Je volgt lessen op school en loopt stage bij een 
leerbedrijf.  

 De Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)  
Bij een BBL-opleiding heb je werk bij een bedrijf of instelling. Daarnaast volg je theorielessen op 
school.   

 3e leerweg mbo, ook wel ‘overig onderwijs’ (OVO) genoemd 
Voor de 3e leerweg hoeven erkende private mbo-opleidingen niet aan de urennormen te 
voldoen. Deze 3e leerweg kan alleen als private (niet-bekostigde) opleiding worden aangeboden. 
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Veiligheid-mbo biedt alleen de leerwegen BBL en OVO aan. 
 

Betrokken partijen 
 
Veiligheid-MBO   verzorgt in-company  mbo  volgens de “Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)” en 
“Derde leerweg/OVO”.  
 
Bij de opleiding zijn naast de student/deelnemer  vier partijen betrokken: 

 de betrokken onderwijsinstelling, de school Veiligheid-MBO;  

 de overheid, via SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en het kenniscentrum; 

 het leerbedrijf  

(de praktijkbiedende organisatie, uw bedrijf/werkgever) en 

 de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB)  

(organiseert en neemt examens af voor opleidingen in de beveiligingssector). 

 
Beroepsopleiding Beveiliger 
 
Deze studiegids betreft de beroepsopleiding Beveiliger , een opleiding op niveau 2  met 

crebonummer 25407,  behorende bij het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging crebo 23161.  
 
Voor instroom- en doorstroomrechten worden de wettelijke bepalingen aangehouden voor MBO-
niveau 2: 

 De doorstroomregeling VMBO-beroepsonderwijs (ministerie van OCW 2003) en 

 De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, staatsblad 501, 31 oktober 1995). 

Concreet geldt dat men,  om aan de opleiding te kunnen deelnemen in het bezit moet zijn van  
een VMBO -diploma basisberoepsgerichte leerweg dan wel mbo niveau 1 ( entree opleiding). 
Toelating is ook mogelijk op basis van een hoger diploma of op basis van een ander bij ministeriële 
regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.   
De opleiding is alleen toegankelijk voor studenten die voldoen aan de wettelijke toelatingseisen en 
vanuit een werkgever als opdrachtgever deelnemen aan de opleiding. De werkplek moet tevens 
erkend zijn door SBB (erkenning leerbedrijf).  
 
Beveiligers die werken bij een beveiligingsorganisatie moeten voldoen aan de opleidingseisen die 
worden genoemd in art. 5 van de Regeling particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus 
(Rpbr). Dit houdt in dat beveiligers, dus ook beveiligers in opleiding (aspirant-beveiligers/stagiaires) 
verplicht zijn om een legitimatiebewijs bij zich te dragen.  
 
Om in het kader van deze Mbo-opleiding Beveiliger beveiligingswerkzaamheden te mogen uitvoeren, 
moeten aspirant-beveiligers/stagiaires beschikken over een groen legitimatiebewijs. Dit 
legitimatiebewijs heeft een looptijd van maximaal 12 maanden. Ter verkrijging van dit 
legitimatiebewijs zal er door de politie of Koninklijke Marechaussee een onderzoek op antecedenten 
worden gedaan. 
 
Het legitimatiebewijs is voor aspirant-beveiligers/stagiaires maximaal 12 maanden geldig. Deze 
tijdelijke pas wordt maar 1x afgegeven, dus moeten binnen 12 maanden alle examens en de 
beroepspraktijkvorming positief zijn afgerond. 
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Bij toelating wordt een onderwijsovereenkomst voor beroepsopleidingen (OOK) en een 
beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) gesloten. 
De OOK is tevens uw ‘bewijs van inschrijving’. 
 

Beveiliger 
Beveiligers werken bij allerlei bedrijven en organisaties, van olieraffinaderijen tot ministeries. Zij 
kunnen werkzaam zijn als algemeen beveiliger maar ook als mobiel surveillant, 
evenementenbeveiliger, winkelsurveillant of persoonsbeveiliger. 
 
De voornaamste taak van een beveiliger bestaat uit: toezicht houden en het uitvoeren van 
controlerende taken. De beveiliger zorgt voor orde en veiligheid, merkt afwijkingen op en treedt op 
in ongewenste situaties. Hij opent en sluit gebouwen, loopt onder meer brand- en sluitrondes, 
overdag en ’s nachts. In gevaarlijke situaties wordt hulp ingeroepen. Hierbij is het belangrijk om 
samen te werken. Bij het uitvoeren van taken komt de beveiliger in aanraking met verschillende 
mensen. Naast beveiligen zal de beveiliger ook vragen van mensen beantwoorden. Naast beveiligen 
is een beveiliger dus ook dienstverlenend bezig.  
 
Meestal werken beveiligers bij een particuliere beveiligingsorganisatie die hen uitplaatst bij 
opdrachtgevers. Dit vraagt de vaardigheid om te kunnen schakelen. Overal zijn andere instructies, de 
culturen verschillen, de organisaties zitten anders in elkaar en de primaire processen verschillen. 
Ongeveer 10% van de beveiligers werkt bij de eigen beveiligingsdienst van een onderneming, 
bijvoorbeeld bij een ziekenhuis.  
 
Ook worden beveiligers steeds meer ingezet in het publieke domein. Beveiligers werken weliswaar in 
een team, maar voeren werkzaamheden vaak alleen uit, waarbij ze contact houden met een 
meldkamer of alarmcentrale.  
Vaak zien collega's elkaar alleen bij dienstoverdracht. Het werk wordt zowel overdag als 's avonds en 
's nachts uitgevoerd. 
 
De branche onderscheidt verschillende sectoren, zoals objectbeveiliging, mobiele surveillance, 
winkelbeveiliging, detentietoezicht, geld- en waardetransport en particuliere alarmcentrales.  
 
Om het werk als beveiliger goed te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat een beveiliger zich bewust 
is van en inzicht heeft in de branche waarbinnen hij werkzaam is en dat de beveiliger beschikt over 
de juiste houding, vakkennis en vaardigheden. 
 

Mbo-2 
De beroepsopleiding in het mbo is gebaseerd op een kwalificatie en één of meer keuzedelen. 
Voor het halen van een mbo niveau 2 opleiding moet voldaan worden aan de generieke en 
beroepsgerichte eisen die geformuleerd zijn in het Kwalificatie Dossier ‘Particuliere Beveiliging’.  
Verder geldt dat personen die beveiligingswerkzaamheden uitvoeren moeten beschikken over het 
SVPB-diploma Beveiliger. Dit diploma kan behaald worden door aan alle eisen opgesteld door de 
SVPB (De Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties) te voldoen. Het SVPB-
diploma is voorwaardelijk om het mbo-diploma te kunnen behalen. De diploma’s kunnen dus niet los 
van elkaar behaald worden. 
 
Uw opleiding is beschreven in een landelijk opgesteld kwalificatiedossier. Dat dossier bevat drie 
kerntaken, generieke onderdelen en een  configuratie (samenstelling) van twee keuzedelen. 
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Kerntaken en werkprocessen 
De opleiding Beveiliger is een Mbo niveau 2 opleiding. In het kwalificatiedossier ‘Particuliere 
Beveiliging’ staat omschreven wat de beginnend beroepsbeoefenaar allemaal moet kennen en 
kunnen.  
 
Voor de Beveiliger omvat dit het basisdeel “Beveiliger” (Mbo-2 beveiliger) uit het kwalificatiedossier 
‘Particuliere Beveiliging’. Het basisdeel “Beveiliger” is onderverdeeld in de volgende kerntaken en 
werkprocessen:  

 

 

 
 
De generieke onderdelen  
De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de 
onderdelen: 

 Nederlandse taal 

 rekenen 

 loopbaan en burgerschap 
 
loopbaan en burgerschap 
De loopbaan en burgerschapseisen gelden voor iedereen die een mbo-diploma wil halen, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of werkervaring. De mbo-school legt op basis van het loopbaan en 
burgerschapsdocument een inspanning voor de student vast in de onderwijs- en examenregeling. 
Hier moet de student aan voldoen om het mbo-diploma te behalen. De examencommissie van het 
uitvoerend ROC beoordeelt of de student aan de gestelde criteria heeft voldaan. 
 
BPV (beroepspraktijkvorming)  
De kandidaat bereidt zich onder meer voor op het praktijkexamen door het uitvoeren van 
praktijkopdrachten tijdens de beroepspraktijkvorming (BPV) bij een erkend leerbedrijf.  
Voor de praktijkopleiding van Beveiliger is onder auspiciën van de particuliere beveiligingsbranche 
een praktijkwerkboek ontwikkeld dat moet worden gebruikt 
In het praktijkwerkboek is namelijk een verklaring opgenomen die door het leerbedrijf en de 
onderwijsinstelling aan het einde van de beroepspraktijkperiode (bpv/de stage) moet worden 
ingevuld en ondertekend. Deze verklaring is voorwaarde om deel te mogen nemen aan het 
praktijkexamen en moet worden meegestuurd als de kandidaat wordt aangemeld voor het 
praktijkexamen. 
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Keuzedelen 
Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student 
verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een 
(op)volgende opleiding. 
 
Formeel is het inzetten van keuzedelen verplicht voor nieuwe studenten die zich inschrijven voor een 
opleiding vanaf 1 augustus 2016. 

 
Over de opbouw en inrichting van het MBO, uw opleiding, de onderwijsovereenkomst (OOK), de 
BPVO (BPV overeenkomst) of POK , de kerntaken en vele andere zaken treft u meer  informatie in 
deel II van de studiegids.  
We gaan u, in deze studiehandleiding (deel I van de studiegids), verder over de concrete betekenis 
van de opleiding voor u. 
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1. Het onderwijs, de werkvormen 
 
Gelet op de doelgroep heeft Veiligheid-MBO een speciaal onderwijsmodel ontwikkeld, dat in de 
studiegids en hieronder kort wordt uitgelegd. 
 
Inhoud van de opleiding 
Binnen de opleiding worden de volgende elementen onderscheiden: 

 Generieke vakken (Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap) 

 Keuzedelen 

 Beroepsgerichte vakken(Beveiliging van objecten, Wettelijke kaders, Waarnemen,  Specifiek 
rapporteren en Praktisch handelen inclusief beroepsgericht Engels) 

 
De generieke onderdelen  
De generieke onderdelen zijn door de landelijke overheid geformuleerd. Het betreft de 
onderdelen: 

 Nederlandse taal 

 rekenen 

 loopbaan en burgerschap 
 
Examinering generieke onderdelen 
Rekenen: 

 Getallen 

 Verhoudingen 

 Meten en meetkunde 

 Verbanden 
Alle vier de domeinen worden middels één COE ( centraal examen) geëxamineerd en beoordeeld.  
 
Nederlands:  

 Lezen  

 Luisteren  

 Schrijven  

 Spreken 

 Gesprekken voeren  
De domeinen Lezen en Luisteren worden middels een COE ( centraal examen) geëxamineerd. 
De overige domeinen worden middels IE’s (instellingsexamens) geëxamineerd.  
 
loopbaan en burgerschap: 
De loopbaan en burgerschapseisen gelden voor iedereen die een mbo-diploma wil halen, ongeacht 
leeftijd, achtergrond of werkervaring. 
De mbo-school legt op basis van het loopbaan en burgerschapsdocument een inspanning voor de 
student vast in de onderwijs- en examenregeling. Hier moet de student aan voldoen om het mbo-
diploma te behalen. De examencommissie van de uitvoerende onderwijsinstelling beoordeelt of de 
student aan de gestelde criteria heeft voldaan. 
 
Keuzedelen 
Keuzedelen zijn een verrijking van de kwalificatie (basis- en profieldeel) en kunnen voor de student 
verbredend of verdiepend zijn of bijdragen aan een betere instroom van of doorstroom naar een 
(op)volgende opleiding. 
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Een keuzedeel kent een studielast met een omvang van 240 klokuren of een veelvoud daarvan. De 
aangegeven klokuren van een keuzedeel zijn indicatief. Het is een norm voor ontwikkelaars van 
keuzedelen, en heeft geen directe relatie met de onderwijstijd. Dus 240 klokuren is niet 
noodzakelijkerwijs de omvang van het onderwijs. De inrichting van het onderwijsprogramma is de 
verantwoordelijkheid van de school. De studielast van keuzedelen telt mee in de studielast (1600 
klokuren per jaar). 
 
De keuzedeelverplichting is gekoppeld aan de soort opleiding en niet aan de studieduur. Of een 
basisberoepsopleiding nu in 1 of 2 jaar wordt aangeboden, er geldt een keuzedeelverplichting met 
een studielast van 480 uur. 
 
Voor de Mbo-2 beveiliger (basisdeel uit het KD) geldt dus een keuzedeelverplichting met een 
studielast van 480 uur.  
 
Per keuzedeel moet een examenresultaat beschikbaar zijn."Dat geldt voor alle keuzedelen waarmee 
de"keuzedeelverplichting"wordt"ingevuld;"gekoppelde"keuzedelen"en"op"verzoek" 
van"de"student"niet>gekoppelde"keuzedelen."Echter,"de"hoogte"van"het"examenresultaat"is"niet" 
bepalend"voor"het"diploma."" 
 
De lesstof wordt, zoals eerder aangegeven,  u op verschillende manieren aangeboden : 

 Werkvorm 1. Beroepspraktijkvorming 

Leren op de werkplek onder begeleiding van een praktijkbegeleider en BPV-docent . 

 Werkvorm 2. Contactonderwijs   

Directe interactie tussen student en docent 

 Werkvorm 3. Afstandsonderwijs ( Zelfstandig lesmateriaal bestuderen en feedback via e-mail/e-

learning en leerapps). 

In dit hoofdstuk wordt elke werkvorm kort belicht. 
 

1.1 Beroepspraktijkvorming (BPV) 
 
U werkt al in de beroepspraktijk. In die beroepspraktijk, in uw werk,  worden de werkprocessen van 
de opleiding toegepast en getoetst. Een deel van de opleiding doet u dus in de praktijk. Werken in de 
beroepspraktijk wordt beroepspraktijkvorming (BPV) genoemd. Door veel te oefenen met 
beroepstaken leert u werkprocessen te beheersen en ontwikkelt u competenties. Gedurende de BPV 
ervaart men wat het betekent om een vak uit te oefenen en leert men om te gaan met de regels die 
daar bestaan. U krijgt, als student, richtlijnen, opdrachten, taken, voortgangstoetsen en formulieren 
voor begeleiding en beoordeling. In de beroepspraktijk worden de werkprocessen toegepast en 
getoetst. Door veel te oefenen met beroepstaken leert u, de student, werkprocessen te beheersen 
en ontwikkelt u competenties.  
Aan het begin van de BPV ontvangt u een praktijkwerkboek waarin BPV opdrachten zijn opgenomen. 
Deze opdrachten worden in een eerste BPV gesprek tussen u, de BPV- docent van de school en de 
organisatie nader besproken. Dat is ook het moment waarop u alle vragen over de opdrachten kunt 
stellen.  
 
Vanuit de school is er een BPV-docent beschikbaar, vanuit het bedrijf is er een praktijkopleider 
beschikbaar. 
De praktijkopleider zal u coachen, hij zal u ondersteunen bij het praktijkgedeelte en hij beoordeelt  
het niveau van de gemaakte praktijkopdrachten. 
De BPV-docent van de school zal u begeleiden bij de toepassing van het op de school geleerde in de 
BPV-praktijk. Tezamen met de praktijkopleider zal hij uw voortgang beoordelen. 
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De BPV vindt plaats op een geaccrediteerde opleidingsplaats van een leerbedrijf. Voor de 
beroepspraktijkvorming wordt een Beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) opgesteld. Hierin worden 
de rechten en plichten van de verschillende partijen geregeld, te weten de school, de student, het 
bedrijf waar de student de BPV gaat doen en KBB (het kenniscentrum).  
 
Het minimum aantal studiebelastingsuren dat van toepassing is op de uitvoering van de opleiding 
volgens de beroepsbegeleidende leerweg (BBL)  op jaarbasis betreft 850 uren per jaar. Daarbij is het 
minimum aantal uren voor de  BPV 610 uur per jaar:  d.w.z. het maken van praktijkopdrachten in 
combinatie met het opdoen van relevante werkervaring.  
 
De voortgangsontwikkeling van de student tijdens bvp loopt langs 2 groeilijnen: door werken met 
minder naar meer complexe opdrachten en van sterke begeleiding naar zelfstandig functioneren. 
Door middel van een 2 maandelijks voortgangsformulier 2 maandelijks wordt dit vastgelegd en 
gemonitored. 
 
De BPV wordt altijd afgesloten met een eindgesprek. 
 

1.2 Contactonderwijs 
Behalve leren in de praktijk is er ook direct contactonderwijs dat zich meer richt op het aanleren van 
vaardigheden en de benodigde theorie. 
Het contactonderwijs is op maat gemaakt en direct afgeleid uit de kwalificatiedossiers. U krijgt de 
juiste theoretische onderlegging, die past bij de werkprocessen die u wil leren te  beheersen. 
Er zijn docenten door Veiligheid-MBO aangesteld. Het contactonderwijs richt zich vooral op kennis en 
vaardigheden. Contactonderwijs betreft lessen zoals u die van een school kent;  er is een vast 
rooster. In de lessen is veel aandacht voor de relatie tussen de BPV en het klassikaal onderwijs.  
 
Het minimum aantal studiebelastingsuren dat van toepassing is op contacturen is 200 klokuren per 
jaar voor de BBL. Er geldt geen uren-eis voor OVO. 
 
Voor contactonderwijs geldt: 
Voorbereiding 

 U maakt uw huiswerk. U leert en bestudeert teksten/boeken en maakt de opgaven en cases.  

 Uit uw huiswerk volgen vragen die u kunt stellen op volgende contactmomenten. U schrijft deze 
vragen op. 

Uitvoering en voortgangstoetsing 

 U volgt de lessen. 

 De docenten  zullen de voortgang toetsen. 
In het rooster staat aangegeven wanneer er voortgangstoetsen zijn. 
Voorafgaand aan de voortgangstoets ontvangt de student relevante toetsinstructie. 

 De resultaten van de toetsen worden doorgegeven aan de administratie van de school zodat er 

een overzicht is van de voortgang van de student. U wordt zelf ook geacht de resultaten bij te 

houden. 

 

1.3 Afstandonderwijs 

 

Afstandsonderwijs is onderwijs waarbij u zelfstandig het lesmateriaal bestudeert ( via boeken, 

readers of digitaal lesmateriaal)  en feedback ontvangt van een docent betreffende de gemaakte 

(huiswerk) opdrachten. Dit gebeurt via e-mail  of via het digitale leerplein van de school. Leerapps 

ondersteunen het leerproces.  
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Dit betreft op de eerste plaats onderwijs in de generieke onderdelen: 

 Nederlands;  

 Rekenen en 

 Loopbaan en Burgerschap. 
 
Daarnaast wordt de voorbereiding op de examenonderdelen via afstandsonderwijs aangeboden.  
 
Rekenen (RK) 
U leert kennis en vaardigheden op niveau 2F. Daartoe wordt de methode van Malmberg gebruikt. 
In het rooster staat aangegeven wanneer de lessen plaatsvinden. Er staan voor rekenen geen 
voortgangstoetsen aangegeven omdat u de voortgang zelf kunt toetsen via de digitale middelen van 
Malmberg. Uiteraard houdt de docent u wel in de gaten, hij kan uw digitale vorderingen in het 
systeem zien. 
 
Nederlandse Taal (NL) 
Ook voor Nederlands leert u kennis en vaardigheden op niveau 2F en wordt de methode van 
Malmberg gebruikt. 
In het rooster staan de lessen Nederlands aangegeven, maar ook de lessen LB worden voor een deel 
voor Nederlands gebruikt. Uw docent kan de precieze lesplanning toelichten. Uw voortgang toetsen 
kunt u zelf via de digitale middelen. Ook nu houdt de docent de voortgang in de gaten. 
 
Loopbaan en burgerschap (LB)  
Bij Loopbaan en burgerschap laat u zien dat u uw verantwoordelijkheden kent als toekomstig 
beroepsbeoefenaar. Aangezien u echter al als werknemer bij een bedrijf actief bent volgt u hiervoor 
niet zo veel lessen, maar maakt u wel een aantal verplichte opdrachten voor dit vak. 
 
Het behalen van een mbo diploma is van  invloed op de loopbaan. Het biedt perspectief op een 
goede startkwalificatie in de maatschappij, behoud van de baan of promotie en vergroot de kans op 
het eerder vinden van een nieuwe baan of het oppakken van een vervolgopleiding. 
Vanuit dit perspectief is het belangrijk om stil te staan bij wat deze opleiding voor jou en je loopbaan 
betekent en hoe je nu verder wilt. Dit doe je door Loopbaanoriëntatie en –ontwikkeling. 
vervolgonderwijs dat aansluit op jouw kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven.  
Daarvoor is nodig dat je inzicht hebt in je eigen kwaliteiten, mogelijkheden, waarden en motieven. 
Maar het vereist ook oriëntatie op en inzicht in de mogelijkheden die de arbeidsmarkt biedt.  
 
Van werknemers wordt verwacht dat ze mee kunnen veranderen met hun bedrijf en hun kennis op 
peil kunnen houden. Ze moeten dus bezig blijven met leren om voor hun loopbaan te kunnen zorgen. 
De student leert daarom op welke manier hij/zij het beste leert en welke loopbaan bij hem/haar 
past.  
De samenleving waarin we leven is ingewikkeld. Om daar goed in mee te kunnen draaien moet men 
van alles weten, bijvoorbeeld over rechten en plichten, gezondheid, de buurt en over politiek. 
Loopbaan en burgerschap heeft dus twee domeinen (onderdelen): Loopbaan en Burgerschap. 
Het domein Burgerschap bestaat uit vijf dimensies waar de studenten onderwijs in krijgen en op 
worden getoetst: 

 de politiek-juridische dimensie      

 de economische dimensie, ondernemerschap  

 de economische dimensie, kritisch consument 

 de sociaal-maatschappelijke dimensie 

 de dimensie vitaal burgerschap  
Een specificatie is te vinden in het document 'Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo, 
studiejaar 2012-2013'. De kwalificatie-eisen die in dat document worden beschreven vormen, samen 
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met de kwalificatie-eisen in dit kwalificatiedossier, de inhoudelijke vereisten voor het onderwijs en 
voor de verwerving van het diploma. Hier kunnen door de overheid nog wettelijke bepalingen aan 
toegevoegd worden. Het document is te vinden op www.s-bb.nl.  
 
Voor Loopbaan en Burgerschap heeft Veiligheid-MBO eigen onderwijsmateriaal beschikbaar. 
In het rooster staan de lessen voor Loopbaan en burgerschap aangegeven. De lessen worden soms 
gecombineerd met Nederlands. Uw docent kan u de precieze lesplanning geven. Het is mogelijk om 
voor Loopbaan en Burgerschap vrijstelling van onderwijs en/of examinering aan te vragen. 
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2. Rooster 
 
Onderstaand is het rooster gegeven.  
Het rooster is geprogrammeerd over 40 weken en twee examenweken. 
U krijgt per week les in twee vakken. 
In elke week staat in de BPV één van die vakken centraal. 
 
Legenda 
LB = Loopbaan en burgerschap 
NL = Nederlands 
RK = Rekenen 
KV = Keuzevak 

BVO= beveiliging van objecten 
WK= Wettelijke kaders 
WN= Waarnemen  
PW= Praktijkwerkboek 
PH= Praktisch handelen ( inclusief Engels in de beroepscontext) 
SR= Specifiek rapporteren 
 

2.1 Voortgangstoetsen 
In het rooster staan de voortgangstoetsen aangegeven met het symbool *. 
 
Kennis en vaardigheden 
Voor beroeps/vakspecifieke gedeelte zijn er voortgangstoetsen in het lesmateriaal ingebouwd.  Op 
deze manier krijgt uzelf en de docent zicht op de voortgang van het leerproces. 
 
Voor Nederlands, rekenen en Loopbaan en burgerschap worden geen speciale voortgangstoetsen 
ingeroosterd. Uw voortgang kunt u zelf zien via de digitale hulpmiddelen. Daarnaast zal uw docent u 
steeds op de hoogte houden van uw voortgang en waar wellicht nog hiaten zitten. 
 

2.2 Examen 
De examens worden afgenomen door de SVPB . De examenonderdelen (beveiliging van objecten, 
wettelijke kaders en waarnemen) worden behaald alvorens het praktijkexamen kan worden 
afgelegd. Het praktijkexamen kan worden afgelegd na het behalen van de BPV. 
De student heeft daarna nog recht op herkansing. Deze rechten staan preciezer aangegeven in de 
Onderwijs- en examenregeling (zie bijlage 1). Voordat de student herkanst is doorgaans nog extra 
onderwijs (herhaling, verduidelijking, extra oefening, etc...) nodig. Om die reden is een 
herkansingsperiode niet bij voorbaat gepland. 
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2.3 Rooster 
 Contactonderwijs (Theorie en vaardigheden) Beroepspraktijkvorming (BPV) 

Week Vak 1 Aantal uur Vak 2 Aantal uur BPV Aantal uur 

0 Intake 2       

1 Introductie 4 Introductie 4 INTRO 16 

2 LB1 4 BVO1 4 Oriëntatie 16 

3 NL1 4 BVO2 4 NL en RK 16 

4 RK1 4 BVO3 4 KV 16 

5 BVO4 4 BVO5 4 PW 16 

6 NL2 4  BVO6* 4 PW 16 

7 RK2 4 WK1 4 PW 16 

8 LB2 4 WK2 4 PW 16 

9 NL3 4 WK3 4 PW 16 

10 RK3 4 WK4 4 PW 16 

11 WK5 4  WK6* 4 PW 16 

12 NL4 4 WN1 4 PW 16 

13 RK4 4 WN2 4 PW 16 

14 WN3 4 WN4 4 PW 16 

15 WN5  4 WN6*   PW 16 

16 KV1/1 4 KV1/2 4 PW 16 

17       KV 16 

18 KV2/1 4 KV2/2 4 KV 16 

19 
 Theorie 

Examen SVPB  
Theorie 

Examen SVPB   KV 16 

20 LB3 4 LB4 4 NL en RK 16 

21       KV 16 

22 NL5 4 KV3/1 4 KV 16 

23       KV 16 

24 RK5 4 KV3/2 4 KV 16 

25        16 

26 KV4/1 4 KV4/2 4 NL  en RK 16 

27       PW/PH/SR 16 

28 NL6 4 KV5/1 4 PW PH/SR 16 

29       PW PH/SR 16 

30 RK6 4 KV 5/2 4 PW PH/SR 16 

31       PW PH/SR 16 

32 LB5 4 AK 4 PW PH/SR 16 

33       PW PH/SR 16 

34 RK* 4 KV6/1 4 PW PH/SR 16 

35       PW PH/SR 16 

36 NL* 4 KV6/2 4 PW PH/SR 16 

37       PW PH/SR 16 

38 LB6 4 Eindpres. 4 PW PH/SR 16 

39        16 

40 KV*      

Totaal  108  108  624 

41-42 Examenperiode 
Er is bij de constructie van het rooster rekening gehouden met de reguliere schoolvakanties, feestdagen en met 
bedrijfssluitingen.  
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2.4 Urenverantwoording 
 
Eén studiejaar kent een totale studiebelasting van 1600 uur. 
Hoe dat is opgebouwd ziet u in onderstaande tabel 

    Uren onderwijseenheden 
  Theorie 216 
  BPV 624 
    Kennis en vaardigheden BPV 

 Nederlands 28 20 
 Rekenen 28 20 
 L&B 24   
 Keuzevakken (2x) 48 192 
 BVO 24 

  WK 24 
  WN 24 
  PW PH 

PW SR 
 

400 
 Plenair Kickoff/pres 12 

  Totaal: 216 632 848 

Intake   
 

2 

Zelfstudie/huiswerk   
 

750 

Totaal: 
  

1600 

    

     

 



  

Studiegids Particulier Beveiliger, 25407, niveau 2  Pagina 20 

1 augustus 2017 

Veiligheid-MBO 

 
3. De vakken 
 
Korte vakomschrijvingen 
 
De opleiding kent 10 vakken. 
Voor elk vak zijn de competenties en de leerdoelen in een apart document uitgebreid beschreven. Er 
is beschreven welke kennis en vaardigheden u leert, hoe u deze toepast in de praktijk en welk gedrag 
van u verwacht wordt. 
De essentie van de acht vakken is hieronder aangegeven 
 

3.1 Generieke vakken. 
Generieke vakken zijn algemene vakken die bij elke MBO opleiding worden gegeven en worden 
getoetst. Deze vakken zijn verplicht bij diploma-opleidingen. 
 
Nederlands (NL) 
Nederlands is een generiek vak. U leert kennis en vaardigheden op niveau 2F. 
In de Beroepspraktijkvorming zult u het geleerde moeten toepassen en laten zien. 
 
Rekenen (RK) 
Ook rekenen is een generiek vak. U leert kennis en vaardigheden op niveau 2F. 
In de Beroepspraktijkvorming zult u het geleerde moeten toepassen en laten zien. 

 

Loopbaan en Burgerschap (L&B) 
Bij Loopbaan en burgerschap laat u zien dat u uw verantwoordelijkheden kent als toekomstig 
beroepsbeoefenaar. Aangezien u echter al als werknemer bij een bedrijf actief bent volgt u hiervoor 
niet zo veel lessen, maar maakt u wel een aantal verplichte opdrachten voor dit vak. 
 

3.2 Keuzevak   
U kunt kiezen uit de volgende keuzevakken. 
 

 1e configuratie 

 Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening niveau 2 ( 240 uur) 

 Digitale vaardigheden basis ( 240 uur) 

 

 2e configuratie 

 Engels in de beroepscontext niveau 2 ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Oriëntatie op ondernemerschap ( 240 uur ) 

 

 3e configuratie 

 Engels in de beroepscontext 2 ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening ( 240 uur) 

  

 4e configuratie  

 Engels ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Digitale vaardigheden ( 240 u)  
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3.3 Inhoudelijke vakken. 
Uw opleiding kent vijf beroepsgerichte vakken. Voor de totstandkoming van deze vakken is gebruik 
gemaakt van het beroepscompetentieprofiel dat door het onderwijs en de branche is omgebouwd 
tot een kwalificatiedossier.  
Het kwalificatiedossier is te vinden op de website van www.s-bb.nl. 
 
Beveiliging van objecten, BVO 
In dit vak komen o.a. de volgende onderwerpen aan bod:  
Beroepsethiek en integer handelen 

Basisbegrippen  

Veiligheidsbewustzijn (security awareness) 

Controleren/surveilleren 

Preventief/recessief handelen 

Hulpmiddelen 

Handelen bij calamiteiten 

Wettelijke kaders, WK 
In dit vak gaat het  met name om: 

Recht in het algemeen 

Vormen van recht 

Rechtspraak Soorten Recht 

Wetboek van Strafrecht 

Wetboek van Strafvordering 

Wet bescherming persoonsgegevens 

Wetgeving Particuliere Beveiliging 

Waarnemen, WN 
In dit vak gaat het  met name om: 
Observeren 

Signaleren van afwijkend gedrag 

Signaleren van afwijkende situaties 

Verwerken gegevens 

Rapporteren  

Stappenplan omgaan met overtredingen 

Omgaan met agressie 

Omgaan met de pers 

Engels 

 
Praktisch handelen, PH 
In dit vak gaat het  met name om: 

Het in de praktijk, als beveiliger, durven optreden zonder het nemen van te grote risico's. 

Beveiligers dragen een uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie 

van ze verwacht. Beveiligers moeten representatief zijn en het uniform draagt daaraan bij.  

Specifiek rapporteren, SR 

In dit vak gaat het  met name om: 



  

Studiegids Particulier Beveiliger, 25407, niveau 2  Pagina 22 

1 augustus 2017 

Veiligheid-MBO 

 Het opstellen van een rapport naar aanleiding van een voorval dat zich heeft voorgedaan en 

waarvoor een uitgebreide beschrijving noodzakelijk is. Deze beschrijving, het rapport, bevat de 

feiten, de daarbij genomen maatregelen en de afloop van het voorval.  
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4. Hulpmiddelen en boekenlijst 
 

4.1 Algemene hulpmiddelen 
Bedrijfskleding  en eventueel veiligheidsschoenen worden door de  bpv organisatie verstrekt.  
 

 

4.2 Boeken 
 
Nederlands en rekenen: 
We gebruiken de digitale leeromgeving van Malmberg voor zowel Rekenen als Nederlands, 
Taalblokken en Rekenblokken. Voor diegenen die rekenen en Nederlands erg moeilijk vinden, kan 
gestart worden met  Springstof methode Rekenen en Nederlands 
 
Loopbaan & Burgerschap 

Hiervoor geldt dat er een opdracht worden verstrekt waar u als student zelfstandig aan kunt werken. 

Voor vragen kunt u altijd bij docent of coach terecht. Nadere informatie volgt in de lessen. De 

uitwerking van de opdrachten vindt plaats door  het maken van een verslag zodat u de 

inspanningsverplichting kunt aantonen.   

 
Keuzevak(ken) 
Dit is afhankelijk van uw keuze. 
 
Beroepsmatig 
Het lesmateriaal van Beveiliging van Objecten, Wettelijke Kaders en Waarnemen is door de school 
zelf ontwikkeld. 
 
BPV 
Praktijkwerkmap met opdrachten wordt door de school verstrekt.   

 
4.3 Locatie 
 
Het onderwijs vindt in zijn geheel plaats op de locatie:  X. 
 
Alternatieve locaties is het volgende beschikbaar: 

 Voor de lessen Nederlands, rekenen en enkele praktijkvakken kan gebruik worden gemaakt 

van de lokalen die Veiligheid-MBO beschikbaar stelt. 

 Voor de praktische lessen wordt gebruik gemaakt van VCL en AOC Breda. 

 Als alternatief voor de BPV of onderdelen daarvan, kan gebruik worden gemaakt van de 

praktijkruimten bij andere bedrijven uit het netwerk van Veiligheid-MBO 

De theorie wordt gegeven op nader te bepalen dagen en data.  
De BPV vindt op uw werk plaats in afstemming met uw direct leidinggevende, de praktijkopleider en 
de BPV-docent. Uw BPV-docent is elke woensdagochtend beschikbaar. 
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5. Het examen 
 

5.1 Drie examenonderdelen 
Het examen bestaat uit de onderdelen: 

 Het vakspecifieke gedeelte. Dit wordt geëxamineerd door  de SVPB  

 Generieke onderdelen en  

 keuzedelen 

Voor de examinering van de vakspecifieke onderdelen wordt gebruik gemaakt van de examens van 
het SVPB. Dit is de Stichting voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties en zij organiseert en neemt 
examens af voor opleidingen in de beveiligingssector.  Dit kan plaatsvinden op het examencentrum 
van het SVPB te Amersfoort of op een door de SVPB goedgekeurde examenlocatie.  
 
Examenonderdelen (bron:www.svpb.nl) 

 

Het examen dat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van de SVPB 
wordt afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen: 
 

Naam examenonderdeel Cesuur Toetsvorm Aantal 
items 

Tijdsduur 

Beveiliging van objecten basis *) 67% CBT/gv 40 40 minuten 

Wettelijke kaders basis *) 67% CBT/gv 40 40 minuten 

Waarnemen basis *) 67% CBT/av 20 40 minuten 

Specifiek rapporteren basis 55% OW 1 30 minuten 

Praktisch handelen basis 67% 
55% **) 

Vaardigheid 4 30 minuten 

 
3b.     Toelichting 
CBT/gv = ComputerBased Testing met gesloten vragen 
CBT/av = ComputerBased Testing met audio/video 
OW = open werk 

Cesuur= dit percentage geeft de ondergrens aan van een voldoende, dus dit betekent 

dat u minimaal 67% van de opgaven voldoende moet scoren voor een voldoende.  
*) Deze examenonderdelen vormen tezamen het certificaat Beveiliging B en 
moeten eerst worden behaald alvorens examen kan worden afgelegd voor de 
onderdelen Specifiek  

rapporteren basis en Praktisch handelen basis. 
**) met ingang van 01-01-2018 wordt de cesuur van het onderdeel Praktisch 
handelen basis gewijzigd in 55% 

 
 
Voor het keuzevak wordt gebruik gemaakt van examinering, indien beschikbaar, die Veiligheid-MBO 
inkoopt bij erkende examenleveranciers.  
 
De examinering voor de generieke onderdelen gaat als volgt: 
Voor Nederlands (lezen en luisteren ) en rekenen moet worden deelgenomen aan de landelijke 
examens. Deze worden afgenomen bij een erkend examencentrum. 
Daarnaast zijn er voor Nederlands ( schrijven, spreken en gesprekkenvoeren)  instellingsexamens / 
schoolexamens. Deze zullen op een voor de deelnemers centrale plaats worden georganiseerd door 
de school. 
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Voor loopbaan en burgerschap bestaat het examen uit een verslag naar aanleiding van het maken 
van opdrachten.  
 

5.2 Het proces naar het examen toe 
 
U volgt de studie en u wilt het diploma behalen. 
In het rooster staat precies aangegeven welke de lesmomenten zijn. 
Het rooster geeft ook de voortgangstoetsing aan. 
Om te mogen deelnemen aan het praktijkexamen krijgt u een “GO” van de BPV-docent en de 
Praktijkopleider tijdens het eindgesprek van uw BPV periode. 
U bent zelf verantwoordelijk voor de aanvraag van zowel de theoretische als de praktijkexamens bij 
het SVPB. Hiertoe dient u zich te registreren via de website van de SVPB (www.svpb.nl). Tijdens de 
theorielessen krijgt  u hier alle uitleg over.   
 

6. Diplomering 
De student  dient alle examenonderdelen  met voldoende resultaat af te sluiten. Binnen een 
examenonderdeel kan de mogelijkheid voor compensatie bestaan. 
 
Daarnaast geldt: 

1. Voor de keuzedelen geldt dat vanaf het schooljaar 2017-2018 de hoogte van het resultaat 

meetelt  in de zak-slaagregeling.  

Het gemiddelde van de resultaten van de keuzedelen moet tenminste een 6 of ‘voldoende’ 

zijn.  ( dat betekent bijvoorbeeld dat een 4 kan worden gecompenseerd door een 7)  

Voor minimaal de helft van deze keuzedelen moet het resultaat tenminste een 6 of 

‘voldoende’ zijn. Een keuzedeelresultaat mag nooit lager dan een 4 of daarmee 

overeenkomende eindwaardering zijn. 

2.   Het onderdeel  Rekenen telt in 2017-2018 nog niet mee in het eindoordeel en hoeft 
derhalve niet mee een voldoende te worden afgesloten. Het examen moet wel te worden 
afgelegd.  
 
3.   Voor het examen Nederlands geldt  het gemiddelde van het centrale en het 
instellingsexamen 
  
4.   Voor Burgerschap geldt  een inspanningsverplichting : uw inspanning  dient aantoonbaar 
te zijn. Dat gebeurt door middel van verslaglegging. 
 

 5. De BPV moet met een voldoende worden beoordeeld.  
  
Indien voldaan is aan deze eisen, wordt het diploma toegekend 

http://www.svpb.nl/
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7. Praktische informatie 
 

7.1  Rechten en plichten 
In het deelnemersstatuut en in de algemene voorwaarden zijn alle rechten en plichten opgenomen. 
In de onderwijs- en examenregeling (OER), in bijlage 1, zijn de regels met betrekking tot het volgen 
van onderwijs en met betrekking tot de examens  opgenomen.  
Het deelnemersstatuut, de algemene voorwaarden, deze studiegids, inclusief de onderwijs- en 
examenregeling vormen tezamen één geheel. 
Het deelnemersstatuut gaat over de Veiligheid-MBO als geheel, de schoolregels, de rechten en 
plichten van alle partijen. Deze studiegids gaat over de opleiding: het curriculum, het onderwijs en de 
examinering worden beschreven. Het eerste deel van de studiegids, de studiehandleiding, beschrijft 
hoe de opleiding in company wordt vormgegeven. 
 

7.2 Kwaliteitsbewaking en evaluatie 
Halverwege elk studiejaar wordt een midterm audit gehouden. Dit is een audit waarbij wordt bezien 
of de opleiding goed verloopt en of er zwakke punten zijn. De criteria die de Inspectie van het 
Onderwijs hanteert vormen het uitgangspunt van deze audit. 
Het oordeel van de studenten over het aan hen aangeboden onderwijs wordt telkens in de negende 
maand van enig jaar gemeten via een vragenlijst. De vragenlijst heeft betrekking op het functioneren 
van de docenten, praktijkopleiders, de BPV-docent, de examinering/toetsing, de gebruikte 
leermiddelen en materialen, de organisatie en biedt ruimte voor suggesties. 
 

7.3 Toch een klacht? 
Wij willen als school optimale kwaliteit leveren en daarom constant verbeteren. 
Als u als student een klacht of een idee hebt, schroom dan niet om dat ons te laten weten. 
Indien u het als student niet eens bent met de organisatie rondom het onderwijs of de examinering 
verzoeken wij u eerst contact op te nemen met betreffende betrokkenen, bijvoorbeeld met de 
docent, de BPV-docent, de praktijkopleider, de administratie.  Komt u er op die manier niet uit, 
schroom dan niet om een brief sturen. Over het onderwijs schrijft u  naar de directie van Veiligheid-
MBO, over de examinering schrijft u naar de examencommissie. Het is handig in de brief minimaal te 
vermelden: 

 Naam, adres, telefoonnummer en e-mail  

 Datum waarop de klacht wordt ingediend 

 Datum waarop het besluit is genomen/de gebeurtenis plaats heeft gevonden of waartegen u een 

klacht indient. 

 Een omschrijving van de klacht, het gebeurde of het besluit 

 Ondersteunende argumenten 

 De verwachting die u hebt van de school en/of van de examencommissie 

 Ondertekening 

Indien u op enigerlei wijze wil afwijken van het bepaalde in de OER of andere documenten die bij de 
school of uw opleiding behoren kunt u eveneens schriftelijk melden bij het bevoegd gezag. 
In uw brief moet in dit geval ten minste worden vermeld: 

 Naam, adres, telefoonnummer en e-mail 

 Datum waarop het verzoek wordt ingediend 

 Een omschrijving van het verzoek dat u indient 

 Ondersteunende argumenten 

 De verwachting die u van de school hebt 

 Ondertekening. 
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Alleen met goede feedback van studenten, ideeën voor verbetering van studenten en een goede 
communicatie kunnen wij de school en uw opleiding verbeteren. Optimale kwaliteit is het doel. 
 

 7.3 Tenslotte 
De school organiseert de opleiding ten behoeve van bedrijven en instellingen en werkt daarin 
projectmatig.  Per project wordt in samenspraak met de werkgever als opdrachtgever het 
programma op maat gemaakt en uitgevoerd. De wijze waarop dat wordt gedaan wordt concreet 
vastgelegd in deel I van de studiegids, de studiehandleiding. 
De studiegids geeft de onderbouwing en uitwerking van de opleiding, zowel in het algemeen (deel II) 
als voor u specifiek (deel I).  
Informatie over de  implementatie bij een bepaald bedrijf staat in dit eerste deel: de 
Studiehandleiding. Het bevat concrete informatie over bijvoorbeeld de boekenlijst en het rooster. 
Voor vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

Telefoonnummer:  06-10551312    
E-mail:    info@OCN.works 
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DEEL II: ALGEMEEN DEEL, DE SCHOOL EN DE OPLEIDING 
 

1. Veiligheid-MBO en het MBO, inleiding 
 

1.1 Veiligheid-MBO 
 
De opleiding die u volgt bij Veiligheid-MBO is een erkende Crebo opleiding. In dit hoofdstuk vindt u 
de algemene gegevens van de school, over het MBO en over uw opleiding. 
 
De aanbiedende organisatie is: 
Naam school:   Veiligheid-MBO 
Adres:    Elsakker 24, 
    4845 DA Wagenberg 
Telefoonnummer:  06-10551312 
E-mail:    info@OCN.works 
Website:   www.Onderwijscooperatie.works 
Brinnummer:   nog te bepalen 
Bevoegd gezag:   Het bestuur van Onderwijs Coöperatie Nederland u.a. 
 
Veiligheid-MBO is een officieel door het Ministerie van OC&W erkende opleider voor MBO onderwijs 
en verzorgt in-company MBO opleidingen volgens de “Beroepsbegeleidende leerweg (BBL)” en 
“Derde leerweg/OVO”. 
De gehele aanpak en organisatie is er op gericht om volwassenen op een aantrekkelijke wijze de kans 
te bieden tot verdere ontwikkeling binnen de officiële MBO kwalificatiestructuur. De school heeft 
daarin een unieke positie. Het is een van de weinige  MBO instellingen van Nederland  die zich 
uitsluitend richt op maatwerk- en in-company opleidingen voor organisaties in de techniek. 
De aanpak van de school biedt de mogelijkheid om de opleiding en het werk direct te verbinden. De 
opleidingen zijn sterk praktijkgericht, het gaat om lerend werken. Leren en loopbaanontwikkeling 
worden op deze manier vaak gekoppeld. Veiligheid-MBO maakt deel uit van Onderwijs Coöperatie 
Nederland u.a. 
 
Bij de opleiding zijn naast de student/deelnemer drie partijen betrokken: 

 de betrokken onderwijsinstelling (Veiligheid-MBO),  

 de overheid, via SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven) en het kenniscentrum en  

 de werkgever, uw bedrijf (dit is de praktijk biedende organisatie).  
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1.2 Beveiliger  
 
De middelbare beroepsopleidingen kennen vier kwalificatieniveaus, te weten: 

 Assistentenopleiding  niveau 1; 

 Basisberoepsopleiding  niveau 2; 

 Vakopleiding   niveau 3; 

 Middenkaderopleiding  niveau 4; 

 Specialistenopleiding  niveau 4 . 

Deze studiegids betreft de opleiding Beveiliger, een opleiding op niveau 2 die behoort bij het 
kwalificatiedossier  Particuliere Beveiliging.  
Dit kwalificatiedossier (nummer: 79020)  kent  2 uitstroomrichtingen: 

 Particuliere Beveiliging (crebo 25407 niveau 2); 

 Coördinator Beveiliging (crebo 25408, niveau 3); 

Deze studiegids betreft alleen de opleiding Beveiliger . In deze gids wordt weergegeven op welke 
wijze invulling wordt gegeven aan het opleidingstraject volgens de beroepsbegeleidende leerweg 
(BBL) en de derde leerweg/OVO en de examinering daarvan. 
 
Uw opleiding is gebaseerd op de nieuwste kwalificatiedossiers die gelden vanaf 1 augustus 2016, 
zoals die door de kenniscentra, onder regie van het SBB (Samenwerkende kenniscentra voor 
beroepsonderwijs en bedrijfsleven) en de MBO-raad zijn opgesteld. 
 Als uitgangspunt voor de uitvoering van de opleiding en de examinering wordt volledig aangesloten 
op  het kwalificatiedossier. 
Het actuele kwalificatiedossier is te vinden op www.s-bb.nl.  Kenniscentra zijn naast de vaststelling 
van de kwalificaties in het kwalificatiedossier ook verantwoordelijk voor erkenning van de 
leerbedrijven waar het praktijkgedeelte van de opleiding (het BPV-deel) wordt uitgevoerd.  
Het onderwijs wordt verzorgd in samenwerking met een praktijk biedende organisatie (het bedrijf 
waar u als werknemer werkt). Deze organisatie dient erkend te zijn door SBB, waarna studenten in 
het onderwijs aan hun BPV uren en opdrachten kunnen voldoen in de betrokken praktijk biedende 
organisatie. 
 
Elke MBO-opleiding kent drie fasen: 

 het basisdeel 

 het profieldeel 

 het keuzedeel 

 

Elke MBO-opleiding bestaat uit drie werkvormen, te weten: 

 Beroepspraktijkvorming (BPV); 

 Contactonderwijs en 

 Generieke onderdelen ( Rekenen, Taal, Moderne vreemde talen en Loopbaan & Burgerschap) 

Ook de opleiding Beveiliger  kent deze drie verschillende werkvormen. 
 
Indien gewenst kan ondersteuning plaatsvinden via een elektronische leeromgeving. 
 
 

http://www.coordinatiepunt.nl/
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1.3 De leerweg 
 
Binnen het MBO onderscheidt de wetgever drie leerwegen: 

 de beroeps opleidende leerweg (BOL); 

 de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) en 

 de derde leerweg, ook wel Overig onderwijs (OVO) genoemd. 
Veiligheid-MBO verzorgt de opleiding in BBL of OVO. Kenmerken voor de laatste twee leerwegen is 
bij Veiligheid-MBO dat de opleiding voor een groot deel in de praktijk op de werkvloer plaatsvindt. 
De opleiding is opgezet volgens Beroeps Gericht Onderwijs (BGO), zoals uitgewerkt in de 
kwalificatiedossiers. Dat betekent dat het er om gaat de deelnemer/student competenties bij te 
brengen binnen de context van het betreffende beroep. Competenties worden verkregen door:  

 contactonderwijs, dat zich vooral richt op kennis en vaardigheden;  

 onderwijs in de praktijk, dat zich vooral richt op beroepsvaardigheden en beroepsattitude 
 
Beroepsbegeleidende leerweg 
Dit betekent dat het grootste deel van de opleiding plaatsvindt in de praktijk.  De organisatie 
Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) zorgt voor de erkenning van de werkplek. 
Daarmee wordt vastgesteld of de werkomgeving voldoende mogelijkheden biedt om het 
praktijkgedeelte van de opleiding uit te voeren.  
 
Veiligheid-MBO  hecht veel waarde aan een goede invulling van de praktijkcomponent (de BPV). Het 
is een gezamenlijke inspanning om de desbetreffende organisatie als leerbedrijf erkend te krijgen. 
Daarnaast dragen we er zorg voor, dat het deelnemende bedrijf competente praktijkopleiders heeft.   
SBB moet het bedrijf erkennen als leerbedrijf. Een voorwaarde daarvan kan zijn dat de 
praktijkopleider de een 'training tot praktijkopleider' met succes moet volgen c.q. gevolgd moet 
hebben bij of via SBB, het kenniscentrum of een andere opleider, dan wel daarvoor ontheffing moet 
verkrijgen. 
 
Voor de beroepsbegeleidende leerweg kent de wetgever een urennorm. Deze urennorm geeft aan 
hoeveel uren er per jaar ten minste onderwijs moet worden verzorgd wil er sprake zijn van erkend 
MBO onderwijs. De urennorm voor BBL-onderwijs is per jaar: 

 610 klokuren beroepspraktijkvorming (BPV) 
Bij Veiligheid-MBO is dit werkvorm 1 (zie paragraaf 1.2) 

 200 klokuren contactonderwijs, ook wel  IIVO genoemd. 
Bij Veiligheid-MBO is dit werkvorm 2 (zie paragraaf 1.2) 

Het totaal dient echter ten minste 850 klokuren per jaar te zijn. 
 
Derde leerweg, overig onderwijs 
Omdat de urennorm in een aantal situaties te hoog is verzorgt Veiligheid-MBO de opleiding ook in de 
derde leerweg/overig onderwijs (OVO). OVO bestaat sinds 1 augustus 2013. Het grote verschil met 
BBL  is echter dat de urennorm niet geldt. 
Wat betekent dit? 

 Subsidieregelingen zijn vaak niet van toepassing op de derde leerweg/OVO. 

 Als een student overstapt van een BOL/BBL-opleiding naar een opleiding in de derde 

leerweg/OVO dan moet de onderwijsovereenkomst daarop worden aangepast.  

 De student komt in de derde leerweg/OVO niet voor studiefinanciering in aanmerking. 

 Veiligheid-MBO is een onbekostigde instelling, de overheid draagt niet bij aan de kosten van de 

opleiding zoals in reguliere instellingen het geval is. De derde leerweg/OVO is specifiek bedoeld 

voor onbekostigde instellingen zoals Veiligheid-MBO. 
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1.4 Instroom en doorstroom 
 
Voor instroom- en doorstroomrechten worden de wettelijke bepalingen aangehouden voor MBO-
niveau 2: 

 De doorstroomregeling VMBO-beroepsonderwijs (ministerie van OCW 2003) en 

 De Wet Educatie en Beroepsonderwijs (WEB, staatsblad 501, 31 oktober 1995). 

Concreet geldt dat men om aan de opleiding te kunnen deelnemen in het bezit moet zijn van  
een VMBO -diploma basisberoepsgerichte leerweg. Toelating is ook mogelijk op basis van een hoger 
diploma of op basis van een ander bij ministeriële regeling aangewezen diploma of bewijsstuk.   

 
De opleiding is alleen toegankelijk voor studenten die voldoen aan de wettelijke toelatingseisen en 
vanuit een werkgever als opdrachtgever deelnemen aan de opleiding. De werkplek moet tevens 
erkend zijn door SBB (erkenning leerbedrijf).  
 
Het bestuur van Veiligheid-MBO kan in bijzondere gevallen afwijken van bovenstaande, indien de 
student  naar verwachting het onderwijs in de beroepsopleiding met voldoende resultaat zal kunnen 
volgen. Naast de inschrijving wordt dan een gemotiveerd verzoek, ondertekend door de werkgever, 
gedaan. 
 
Bij toelating wordt een onderwijsovereenkomst voor beroepsopleidingen (OOK) en een 
beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) gesloten. 
De onderwijsovereenkomst voor beroepsopleidingen (OOK) is een overeenkomst tussen student en 
de school die ten grondslag ligt aan de inschrijving.  De overeenkomst regelt de rechten en plichten 
tussen de school en de student volgens de wet- en regelgeving (Wet Educatie en Beroepsonderwijs, 
WEB, artikel 8.1.3). Zo wordt hierin vastgelegd dat de school de student in de gelegenheid stelt de 
opleiding (dan wel een deel van de opleiding) waarop de inschrijving betrekking heeft te volgen. 
De OOK is tevens uw ‘bewijs van inschrijving’. 
 
De beroepspraktijkovereenkomst (BPVO) heeft als doel het vastleggen van afspraken over de 
beroepspraktijkvorming, zodat het uitbreiden van kennis, inzicht en ervaring gerealiseerd kan 
worden in het kader van de WEB. Deze overeenkomst wordt getekend door de student, door de 
school (Veiligheid-MBO), door de werkgever en SBB (Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven)  
Voorts sluiten de onderwijsinstelling en de student een onderwijsovereenkomst voor 
beroepsopleidingen. Hierin wordt vastgelegd dat de onderwijsinstelling de student in de gelegenheid 
stelt de betreffende beroepsopleiding (dan wel een deel van de opleiding) waarop de inschrijving 
betrekking heeft te volgen. 
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2. De opleiding Beveiliger  
 
2.1 Typering Beroepsgroep 
 
De beveiliger en zijn context 
 
Meestal werken beveiligers bij een particuliere beveiligingsorganisatie die hen uitplaatsen bij 
opdrachtgevers. Dit vraagt de vaardigheid om te kunnen schakelen. Overal zijn andere instructies, de 
culturen verschillen, de organisaties zitten anders in elkaar en de primaire processen verschillen. 
Ongeveer 10% van de beveiligers werkt bij de eigen beveiligingsdienst van een onderneming, 
bijvoorbeeld bij een ziekenhuis. 
De branche onderscheidt verschillende sectoren, zoals objectbeveiliging, mobiele surveillance, 
winkelbeveiliging, detentietoezicht, geld- en waardetransport en particuliere alarmcentrales. Ook 
worden beveiligers steeds meer ingezet in het publieke domein.  
 
Typerende beroepshouding  
Beveiliging is geen doel op zich. Beveiliging heeft als doel de belangen van organisaties te 
beschermen opdat zij ongehinderd hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. Beveiligers en 
coördinatoren beveiliging moeten zich bewust zijn van de ondersteunende rol die ze hebben ten 
aanzien van het primaire proces van een organisatie. Dit vereist een alerte en tegelijkertijd 
dienstverlenende houding, een interesse in wat er in een organisatie gebeurt en een oog voor de 
risico’s en dreigingen waaraan een organisatie is blootgesteld. Beveiligingsmedewerkers zijn er om 
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn. 
Beveiligingsmedewerkers moeten durven optreden, zonder te grote risico's te nemen. Ze dragen een 
uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie van ze verwacht. 
Beveiligers moeten representatief zijn, het uniform draagt daaraan bij. Verder is het heel belangrijk 
dat beveiligingsmedewerkers bereid zijn samen te werken, zowel binnen het team als met personeel 
van andere afdelingen. Beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig 
 
Resultaat van de beroepengroep 
Alle werkzaamheden zijn volgens opdracht uitgevoerd zodat optimale veiligheid is bewerkstelligd en 
risico's zo goed mogelijk zijn afgedekt. 
 
Uitgangspunt 
Vanuit deze typering van de beroepsgroep en deze kenmerken is de MBO opleiding opgesteld, zoals 
beschreven in paragraaf 3.3 met de bijbehorende competenties. 
 

2.2 Loopbaanperspectief 
 
Doorstroom 
De Beveiliger kan op dit moment doorstromen naar een MBO opleiding op niveau 3, de coördinator 
beveiliging.  
 
Kans op werk 
De Nederlandse particuliere beveiligingsbranche is de laatste decennia sterk gegroeid van zo'n 
10.000 particuliere beveiligers in 1980 naar circa 30.000 in 2016. Een belangrijke oorzaak voor deze 
groei is dat beveiligingsbedrijven hun oorspronkelijke werkterrein, zijnde het private domein, hebben 
verbreed met het publieke domein. Naast het oorspronkelijke takenpakket, voeren zij steeds meer 



  

Studiegids Particulier Beveiliger, 25407, niveau 2  Pagina 33 

1 augustus 2017 

Veiligheid-MBO 

taken uit in het publieke domein die met name zijn gericht op het terugdringen van overlast en 
criminaliteit. 
  
Er zijn ongeveer 1.800 bedrijven binnen de beveiligingsbranche actief. De top-3 bedrijven hebben 
meer dan 60% van de markt in handen. Ongeveer 75% van de bedrijven heeft één tot vijf personen in 
dienst. Bedrijven proberen zich vooral te onderscheiden door onder andere het gebruik van hightech 
apparatuur en door de kwaliteit (opleidingsgraad) van de beveiligers. 
 
Carrièremogelijkheden  
Binnen de beveiligingsbranche kunt u tegenwoordig een prima carrière opbouwen. Daarvoor moet u 
als beveiliger wel de juiste opleidingen en cursussen  volgen. De beveiligingsbranche is nog steeds 
groeiende en er zijn steeds meer specialisaties. In principe is een Mbo-diploma voldoende om 
werkzaam te kunnen zijn binnen de beveiligingsbranche en zijn verdere doorgroeimogelijkheden 
sterk afhankelijk van de eigen competenties en doorzettingsvermogen. 
 
Veiligheid-MBO richt zich op BBL- of OVO-opleidingen, waarbij de studenten vaak al een passende 
baan in het bedrijfsleven hebben.  Aangezien deze medewerkers al in dienst zijn van een bedrijf, 
zullen zij na het behalen van het diploma vaak werkzaam blijven bij dit bedrijf. De kans om tijdens de 
studie of na het behalen van het diploma over te stappen naar een andere werkgever wordt met de 
studie duidelijk groter. 
Ook leidt de studie er toe dat werknemers promotie kunnen maken bij de huidige werkgever. 
 
Bij het opstellen van de MBO-competenties is rekening gehouden met dit loopbaanperspectief. 
 

2.3 Beschrijving kwalificatiedossier Beveiliger . 
Het kwalificatiedossier van de basisberoepsopleiding Beveiliger (niveau 2)  bevat drie kerntaken die 
verschillende werkprocessen omvatten. 
De werkprocessen bestaan uit meerdere competenties per werkproces. 
 
Een overzicht:  
Basis deel 
B1-K1 Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen 
 B1-K1-W1 Voert toegangs- en uitgangscontroles uit 
 B1-K1-W2 Voert surveillances en controles uit 
B1-K2 Treedt repressief op 
 B1-K2-W1 Treedt op bij ongewenst gedrag 
 B1-K2-W2 Houdt verdachten aan 
 B1-K2-W3 Treedt op bij incidenten 
B1-K3 Voert dienstverlenende taken uit 
 B1-K3-W1 Biedt service en hulp 
 B1-K3-W2 Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit 
 
Keuzedeel 
Vooralsnog worden de volgende keuzes aangeboden: 

 1e configuratie 

 Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening niveau 2 ( 240 uur) 

 Digitale vaardigheden basis ( 240 uur) 

 

 2e configuratie 

 Engels in de beroepscontext niveau 2 ( 240 uur, A 2 niveau) 
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 Oriëntatie op ondernemerschap ( 240 uur ) 

 

 3e configuratie 

 Engels in de beroepscontext 2 ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening ( 240 uur) 

  

 4e configuratie  

 Engels ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Digitale vaardigheden ( 240 u)  

 
Binnen de genoemde kerntaken en werkprocessen richt het dossier zich op acht competenties. 
Deze zeven competenties zijn:    
E Beslissen en activiteiten initiëren;   
J Samenwerken en overleggen;  
K Ethisch en integer handelen; 
L Presenteren; 
Q Vakkundigheid toepassen;  
S instructies en procedures opvolgen;  
T Met druk en tegenslag omgaan; 
U Formuleren en rapporteren  
In onderstaand schema is aangegeven welke competentie bij welk werkproces hoort: 
 

Competentie 
Werkproces 

E J K L Q S T U 

K1- W1 Voert  toegangs en uitgangscontroles 
uit 

X X X X  X X X  

K1-W2 Voert surveillances en controles uit X X X X X X  X 

K2-W1 Treedt op bij ongewenst gedrag X X X X  X X X 

K2-W2 Houdt verdachten aan X X X   X X X 

K2-W3 Treedt op bij incidenten X X   X X X X 

K3-W1 Voert dienstverlenende taken uit  X X X X X    

K3-W2 Voert (eenvoudige) 
baliewerkzaamheden uit 

X X X   X X  

W2 Regelt het geautomatiseerde proces X X  X  X   

 
Per werkproces moeten resultaten worden gehaald en moet gedrag worden aangetoond. 
Dat kan door prestatie-indicatoren ( zie bijlage 3) of leerdoelen te definiëren. Deze geven inzicht op 
de resultaten én het gewenste gedrag van de student.  
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3. Opleidingsprogramma 
 
In dit hoofdstuk wordt eerst een overzicht van het curriculum gegeven (paragraaf 3.1). 
Daarna komt het onderwijsmodel in praktische zin aan bod (paragraaf 3.2). 
Vervolgens worden de  onderwijsonderdelen nauwkeuriger beschreven (paragraaf 3.3):  

 Intake, nul toets en kick-off 

 De twee kerntaken  

 De keuzevakken en 

 De generieke onderdelen 

Tenslotte worden de studiebelasting en de studieduur aangegeven en toegelicht (paragraaf 3.4). 

 

3.1 Curriculum 
 
Elke MBO-opleiding kent drie fasen: 

 Het basisdeel. Dit legt een stevige basis voor de opleiding. Dit basisdeel is voor alle opleidingen 

binnen het kwalificatiedossier Particuliere Beveiliging hetzelfde.  Hierdoor is overstappen na het 

basisdeel naar de opleiding Coördinator Beveiliging (niveau 3)  gemakkelijk.  

 Het profieldeel.  Voor de opleiding Coördinator Beveiliger  zijn er 2 kerntaken met respectievelijk 

4 en 3  werkprocessen. 

 Het keuzedeel. Hierbij kunt u een keuze maken uit een aantal vakken. Een uitstekende 

mogelijkheid om u te verdiepen in onderdelen van het vak die u nog wilt verbeteren. 

Elke MBO-opleiding kent generieke onderdelen.  
Deze zijn door de landelijke overheid gedefinieerd en betreffen de onderdelen: 

 Nederlandse taal; 

 Rekenen en 

 Loopbaan en burgerschap 

Het curriculum voor Beveiliger (niveau 2) is opgebouwd rondom  voornoemde 3 hoofdonderdelen of 
kerntaken:  

 Kerntaak B1-K1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen (Basisdeel) 

 Kerntaak B1-K2: Treedt repressief op ( Basisdeel )  
 Kerntaak B1-K3: Voert dienstverlenende taken uit (basisdeel) 

 2 Keuzedelen 

 Generieke onderdelen 
Het examen betreft deze 5 onderdelen.  
 
Het programma begint met een intake, een nultoets op de generieke onderdelen en een kick-off-
bijeenkomst. Daarna is het onderwijs opgebouwd rondom  tien vakken (theorie en vaardigheden) en 
negen BPV-thema's.  
 
Het standaardcurriculum kent de volgende acht vakken: 

 Nederlands 

 Rekenen 

 Loopbaan en burgerschap 

 Beveiliging van Objecten 

 Wettelijke Kaders 
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 Waarnemen   

 Keuzevak 1 en keuzevak 2. 
 
De BPV kent als hoofdthema's: 

 Nederlands 

 Rekenen 

 Loopbaan en burgerschap 

 Beveiliging van Objecten 

 Wettelijke Kaders 

 Waarnemen   

 Keuzevak 1 en keuzevak 2 
 
Een concreet rooster treft u in deel I van deze studiegids. 
De hierboven genoemde onderdelen van het curriculum worden verder uitgewerkt in paragraaf 3.3 . 
Dit curriculum wordt In-company geïmplementeerd, waarbij de volgorde en intensiteit van 
onderdelen afhankelijk van de situatie kan variëren. De concrete implementatie wordt weergegeven 
in een deel I van deze studiegids. Deel I wordt per traject op maat gemaakt. 
 
Vrijstellingsregeling 
Er is een vrijstellingsregeling voor het afleggen van examens. De vrijstellingsregeling staat beschreven 
in het onderwijs- en examenreglement in Bijlage 1. 

 
 
3.2 Het Onderwijsmodel 
 
Gelet op de doelgroep heeft Veiligheid-MBO een speciaal onderwijsmodel ontwikkeld, dat hieronder 
kort wordt uitgelegd. 
 

Zoals eerder aangegeven krijg je op verschillende manieren onderwijs: 

 Werkvorm 1. Beroepspraktijkvorming (BPV) onder begeleiding van een BPV-docent en een  

praktijkopleider 

 Werkvorm 2. Contactonderwijs, verzorgd door docenten en 

 Werkvorm 3. Generieke onderdelen 
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Werkvorm 1. Beroepspraktijkvorming (BPV). 
Een deel van de opleiding doet u in de praktijk op uw werkplek 
Tijdens de opleiding krijgt u op uw werkplek BPV-opdrachten en BPV-taken die u moet  uitvoeren. 
U wordt begeleid door een praktijkopleider uit het bedrijf. Deze zal u coachen bij uw BPV-gedeelte, 
maar hij zal ook de voortgang beoordelen. Daarnaast stelt de school een BPV-docent aan. Deze zal u 
begeleiden bij de toepassing van het op de school geleerde in de BPV-praktijk.  
Pas als de BPV-docent én de praktijkopleider aangeven dat u klaar bent voor het examen of voor een 
onderdeel van het examen mag u opgaan voor dat examen of examenonderdeel. Het BPV-deel vindt 
plaats op het bedrijf waar u werkt. 
 
Werkvorm 2. Contactonderwijs. 
Behalve leren in de praktijk is er ook direct contactonderwijs dat zich meer richt op het aanleren van 
vaardigheden en de benodigde theorie. Dat doen we door klassikaal onderwijs. Dit zijn lessen zoals u 
van een school kent. Er is een vast rooster. Docenten verzorgen de lessen en kunnen huiswerk 
opgeven, werktaken opgeven en voortgangstoetsen afnemen. Een deel van de lessen kan vraag 
gestuurd ingevuld worden: naar uw behoefte wordt de theorie en de benodigde basiskennis verder 
uitgediept. 
Deze werkvorm wordt officieel “in de instelling verzorgd onderwijs (IIVO)” genoemd. IIVO staat los 
van BPV, maar is bedoeld als voorbereiding op BPV: door de juiste kennis op te doen en 
vaardigheden te leren kunt u uw BPV met succes uitvoeren. 
 
Werkvorm 3. Generieke onderdelen 
Dit betreft onderwijs in de generieke onderdelen Nederlands, rekenen en loopbaan en burgerschap 
(en voor niveau 4 ook Engels). 
Eigenlijk is dit geen echte aparte werkvorm, want dit gaat via klassikaal onderwijs en via de 
beroepspraktijkvorming. 
 
Wanneer mag u examen doen? 
Uw docenten, de praktijkopleider en de BPV-docent kijken regelmatig naar uw prestaties. U voert 
opdrachten uit, maakt sommen, werkstukken, voert gesprekken/discussies, etcetera. 
In uw rooster ziet u wanneer de voortgangstoetsing (ontwikkelingesgerichte beoordeling) plaatsvindt 
door de praktijkopleider, de BPV-docent en/of de docenten tezamen. Indien deze beoordeling naar 
het oordeel van de BPV-docent, de praktijkopleider en de docenten voldoende is (in de regel: alle 
werkprocessen voldoende) krijgt u daarmee toegang tot het desbetreffende 
examen/examenonderdeel. 
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3.3 De inhoud 
 

3.3.1 Intake 

Voorafgaand aan de studie is er een intake. Er is een intakeprocedure. Hierbij wordt gekeken of u de 
opleiding met ‘normale’ inspanning met succes kunt afronden. Er wordt ook gekeken naar uw 
motivatie. 
Uit de intake kan naar voren komen dat u mogelijk in aanmerking komt voor vrijstelling van een van 
de onderwijsonderdelen of dat het voor u verstandig is onderdelen van de opleiding –als dat kan- in 
een andere volgorde te doen. 
 

3.3.2 Kick-off 

De studie begint met een intake en startbijeenkomst.  
Daar wordt uitgelegd: 

 dat de student aan het begin van de studie een nulmeting krijgt voor de generieke onderdelen;  

 dat de student aan het begin van de studie een persoonlijk studieplan maakt; 

 dat de student wordt geleerd regelmatig te reflecteren op eigen studie- en leerprestaties;  

 dat de student –indien van toepassing- de opdrachten voor Loopbaan en burgerschap maakt en 

 dat elke student geacht wordt zijn/haar vorderingen goed bij te houden. Dat doet de school 

uiteraard ook. 

3.3.3 Nul meting 

De student krijgt aan het begin van de studie een nul toets voor de generieke onderdelen. Hiermee 
krijgt de student goed in beeld wat zijn/haar beginsituatie is op de onderdelen Nederlands en 
rekenen. Het onderwijs wordt daarna zodanig verder geprogrammeerd dat het zo goed mogelijk op 
deze beginsituatie aansluit. 

 

3.3.4 Kerntaak B1-K1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen 

Deze kerntaak bestaat uit 2 werkprocessen.  
 

Basisdeel Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen 

Gegevens examen Deze kerntaak vormt één examenonderdeel 

Werkprocessen W1 Voert toegangs- en uitgangscontroles uit  
W2 Voert surveillances en  controles uit  

Competenties Beslissen en activiteiten initiëren, Samenwerken en 
overleggen, Ethisch en integer 
handelen, Presenteren, Vakdeskundigheid toepassen, Instructies 
en procedures opvolgen, Met druk en tegenslag omgaan 

Kennis en vaardigheden In bijlage 2 is de benodigde kennis en vaardigheden voor een 
beginnend beroepsbeoefenaar per kerntaak verder aangegeven.  

Prestatie indicatoren Prestatie indicatoren geven het waarneembaar gedrag aan. In 
bijlage 3 is het benodigde gedrag voor een beginnend 
beroepsbeoefenaar per werkproces verder aangegeven. 

Studiemateriaal Zie deel I van de studiegids: de studiehandleiding. 

BPV-opdrachten Hiervoor is een speciaal praktijkwerkboek Beveiliger beschikbaar  

Voortgangstoetsing  BPV opdrachten, theorietoetsen  
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3.3.5 Kerntaak B1-K2: Treedt repressief op 

 

Basisdeel  Treedt repressief op  

Gegevens examen Deze kerntaak vormt één examenonderdeel 

Werkprocessen W1 Treedt op bij ongewenst gedrag 
W2 Houdt verdachten aan 
W3 Treedt op bij incidenten 

Competenties Beslissen en activiteiten initiëren, Samenwerken en 
overleggen, Ethisch en 
integer handelen, Presenteren, Formuleren en 
rapporteren, Instructies en procedures opvolgen, Met druk en 
tegenslag omgaan 

Kennis en vaardigheden In bijlage 2 is de benodigde kennis en vaardigheden voor een 
beginnend beroepsbeoefenaar per kerntaak verder aangegeven. 

Prestatie indicatoren In bijlage 3 is het benodigde gedrag voor een beginnend 
beroepsbeoefenaar per werkproces verder aangegeven. 
Gedrag kan worden gemeten met prestatie indicatoren. 

Studiemateriaal Zie studiehandleiding. 

BPV-opdrachten Hiervoor is een speciaal praktijkboek Beveiliger beschikbaar  

Voortgangstoetsing  Theorietoetsen, BPV-opdrachten 

 
 
3.3.6 Kerntaak B1-K3: Voert dienstverlenende taken uit 
 

Basisdeel  Voert dienstverlenende taken uit 

Gegevens examen Deze kerntaak vormt één examenonderdeel 

Werkprocessen W1 Biedt service en hulp 
W2 voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit  

Competenties Beslissen en activiteiten initiëren, Ethisch en integer 
handelen, Presenteren, Vakdeskundigheid 
toepassen, Samenwerken en overleggen 

Kennis en vaardigheden In bijlage 2 is de benodigde kennis en vaardigheden voor een 
beginnend beroepsbeoefenaar per kerntaak verder aangegeven. 

Prestatie indicatoren In bijlage 3 is het benodigde gedrag voor een beginnend 
beroepsbeoefenaar per werkproces verder aangegeven. 
Gedrag kan worden gemeten met prestatie indicatoren. 

Studiemateriaal Zie studiehandleiding. 

BPV-opdrachten Hiervoor is een speciaal praktijkboek Beveiliger beschikbaar  

Voortgangstoetsing  Theorietoetsen, BPV-opdrachten 
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3.3.7 Keuzedeel 

 
U kunt kiezen uit verschillende keuzedelen.  
Veiligheid-MBO biedt hierbij de volgende keuzes aan: 
 

 1e configuratie 

 Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening niveau 2 ( 240 uur) 

 Digitale vaardigheden basis ( 240 uur) 

 

 2e configuratie 

 Engels in de beroepscontext niveau 2 ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Oriëntatie op ondernemerschap ( 240 uur ) 

 

 3e configuratie 

 Engels in de beroepscontext 2 ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Arbo, Kwaliteitszorg en hulpverlening ( 240 uur) 

  

 4e configuratie  

 Engels ( 240 uur, A 2 niveau) 

 Digitale vaardigheden ( 240 u)  

De volledige lijst met keuzedelen staat op www.s-bb.nl.  
In overleg met uw werkgever kan een keuzedeel op maat worden gemaakt. 
De onderwijsvorm en –structuur is dezelfde als die van een kerntaak. De studiebelasting is nominaal 
240 uur.  
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3.3.8 Generieke onderdelen 

  
Tijdens de opleiding leert de student ook om voor een loopbaan te zorgen en om als burger mee te 
draaien in Bedrijf en maatschappij. 
Daarvoor bevat de opleiding de onderdelen: 

1. Nederlandse taal; 

2. Rekenen en 

3. Loopbaan & Burgerschap (L&B). 

Nederlandse Taal en rekenen 
Voor MBO zijn vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor 
deze opleiding zijn het referentieniveau Nederlands en het referentieniveau rekenen vastgesteld op 
niveau 2F. 
 
Hier geldt dat bij aanvang een 0-meting plaatsvindt van het betreffende niveau en gedurende de 
opleiding aandacht wordt besteed om het niveau te ontwikkelen, dan wel te onderhouden. Dit wordt 
afhankelijk van de doelgroep ingericht.  
 
Voor rekenen wordt de volgende literatuur van Malmberg  gebruikt: 

De digitale omgeving van Malmberg wordt gebruikt, de Rekenblokken. Eventueel kan Springstof 

Rekenen worden aangewend voor diegenen die extra moeite hebben met rekenen alvorens aan de 

Rekenblokken te beginnen. 

Deze omgeving is zowel in de lessen als thuis te gebruiken. 
 
Voor Nederlands wordt de volgende literatuur van Malmberg gebruikt: 

De digitale omgeving van Malmberg wordt gebruikt, de Taalblokken. 

Deze omgeving is zowel in de lessen als thuis te gebruiken 
 
 
Loopbaan en burgerschap 
Loopbaan en Burgerschap  bestaat uit het domein Loopbaan en het domein Burgerschap. Loopbaan 
wordt getoetst met opdrachten. Het domein Burgerschap bestaat uit vijf dimensies waar de 
studenten onderwijs in krijgen en op worden getoetst: 

 de politiek-juridische dimensie 

 de economische dimensie, ondernemerschap 

 de economische dimensie, kritisch consument  

 de sociaal-maatschappelijke dimensie 

 de dimensie vitaal burgerschap. 

Een specificatie is te vinden in het document 'Kwalificatie-eisen loopbaan en burgerschap in het mbo, 
studiejaar 2012-2013'. De kwalificatie-eisen die in dat document worden beschreven vormen, samen 
met de kwalificatie-eisen in dit kwalificatiedossier, de inhoudelijke vereisten voor het onderwijs en 
voor de verwerving van het diploma. Hier kunnen door de overheid nog wettelijke bepalingen aan 
toegevoegd worden. Het document is te vinden op www.s-bb.nl.  
Voor Loopbaan en Burgerschap heeft Veiligheid-MBO eigen onderwijsmateriaal met opdrachten. 
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3.4 Studiebelasting en studieduur 
 

3.4.1 Basisstudiebelasting 

Veiligheid-MBO heeft voor de opleiding een nominale studieduur van 1 jaar (WEB, art 7.2.4.a, lid 1) 
 
Veiligheid-MBO biedt de gelegenheid om de opleiding stapsgewijs te doorlopen. Dat kan in de 
leerweg BBL met een inspanning van tenminste 850 geprogrammeerde studiebelastingsuren per jaar, 
waarin delen van het programma doorlopen worden. Dit wordt overeengekomen in een 
onderwijsovereenkomst (OOK)  en beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). 
Er is in de BBL-leerweg per jaar sprake van tenminste 610 uur beroepspraktijkvorming en tenminste 
200 uur door de instelling verzorgd onderwijs (IIVO). 
 
In de OVO-leerweg kan het aantal uren korter zijn. Ook dat wordt in de OOK en in de BPVO 
afgesproken en beschreven. 
 
Met behulp van elektronische middelen,  presentielijsten, de examenprestaties, de formatieve 
toetsen, gesprekken met de docent, verslaglegging, ingeleverde opdrachten, reflecties, BPV-
verslagen  wordt de student gedurende de opleiding gevolgd (studentenvolgsysteem). Waar nodig 
kan, door de onderwijsgevenden en dus door de school, worden ingegrepen en kunnen 
studiedoelstellingen worden bijgesteld. 
 

3.4.2 Toelichting studiebelasting 

Een volledige MBO niveau-2-opleiding duurt twee jaar en kent een studiebelasting van 1600 uur per 
jaar. Totale studielast is dan dus  3200 uur. Dat is echter gericht op voltijdstudenten, die rechtstreeks 
van het VMBO afkomen.  
De studenten die in deze opleiding van Veiligheid-MBO instromen: 

 zijn ouder, hebben veel levenservaring, veel beroepservaring; 

 zijn vaak al langere tijd in dienst van de werkgever en  

 zijn vaak al geruime tijd succesvol werkzaam in het beroep waar voor wordt opgeleid, echter 

beschikken niet volledig over de specifieke gewenste kennis en vaardigheden en de gewenste 

erkenning. 
Daarom kiest Veiligheid-MBO voor een standaard curriculum van 1 jaar. 
 
Er wordt van elke groep een doelgroep analyse gemaakt om het bovenstaande te staven en waar 
nodig verder uit te werken. Dat kan een langere studieduur tot gevolg hebben. 
 
Per student wordt een intake gehouden. Op basis van die intake wordt een inschatting gemaakt van 
de uren die nodig zijn in een bepaalde situatie. Daarmee wordt de basis zoals opgenomen in 
bovenstaande tabel bijgesteld, op basis waarvan het aantal uren in de OOK en BPVO wordt 
weergegeven. 
Uit de functie-ervaring van werknemers is al veelvuldig gebleken dat er een goede basis is dat met 
een beperktere invulling van het programma prima volstaan kan worden. 
 
Als minimumeis hanteert Veiligheid-MBO dat er tenminste 850 uren per jaar geschoold moet worden 
wil er sprake kunnen zijn van een opleiding binnen de beroepsgerichte leerweg (BBL). Mocht de 
doelgroep analyse duidelijk aantonen dat in redelijkheid met minder uren kan worden volstaan, dan 
wordt gekozen voor de derde leerweg/OVO. 
 
De 850 uur bestaat uit minimaal 200 uur voor theorie (IIVO) en minimaal 610 uur voor de 
beroepspraktijkvorming(BPV).  In alle gevallen is dit de basis. 
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Wel kan de doorlooptijd en de intensiteit aangepast zodanig dat het een studeerbaar traject wordt 
voor de beoogde doelgroep (OVO). 
Daarmee kan voor de doelgroep van volwassen werkenden het onderwijs dermate effectief, efficiënt 
en op maat van de behoefte van werkgever en student worden verzorgd, dat het slagingspercentage 
voldoet aan de gestelde doelstellingen van Veiligheid-MBO.  
 
De studiebelasting wordt gemonitord en indien nodig aangepast (verruimd). Echter wel op een 
zodanige manier dat studenten ook daarin gefaciliteerd worden. De intensiteit kan daarin vanwege 
de achtergrond, leeftijd en ervaring van de studenten worden bijgesteld (OVO). 
 
 

3.4.3 Studielast-tabel 

De studielast bedraagt voor een vakopleiding tenminste een en ten hoogste twee volledige 
studiejaren. Een volledig studiejaar heeft een studielast van ten minste 1600 klokuren (WEB, artikel 
7.2.4.a,  lid 2 en 3 en 7.2.7, lid 2). 
Gelet op de doelgroep kiest Veiligheid-MBO voor een nominale studieduur van één jaar (WEB, artikel 
7.2.4.a, lid 1). Het onderwijsprogramma waaraan een BBL opleiding voldoet aan de eisen van de wet- 
en regelgeving zoals die staan vermeld in de WEB, artikel 7.2.7 
In onderstaand schema is de studielast verder uitgewerkt. 
 
Er worden acht vakken via contactonderwijs gedoceerd: Nederlands, rekenen, Loopbaan & 
burgerschap, Beveiliging van Objecten, Wettelijke Kaders, Waarnemen en 2  keuzevakken. 
In de BPV komen deze vakken in de vorm van thema's en BPV-opdrachten aan de orde. 
 
 

Vak Contactonderwijs BPV Kerntaak/werkproces Examen 

Nederlands 28 20  Generiek 

Rekenen 28 20  Generiek 

Loopbaan & burgerschap 24   Generiek 

Beveiliging van objecten 24 100 B1-K1-W1 t/m B1-K1-W2 SVBP 

Wettelijke kaders 24 100 B1-K2-W1 t/m B1-K2/W3 SVPB 

Waarnemen 24 100 B1-K1-W1 t/m B1-K1-W2 SVPB 

Plenair/presentaties 8 100   

Keuzevakken 48 192  Keuzevakken 

Totaal: 216 632  
2 

 

Intake 

Zelfstudie/huiswerk 750 

Totaal 1600 

 
De vakken zijn nader omschreven in de studiehandleiding. Van elk vak is vastgelegd wat de 
leerdoelen zijn in termen van competenties, kennis, vaardigheden en gedrag. Zowel voor het 
contactonderwijs als voor de BPV. Voor elk vak is een koppeling met de werkprocessen en kerntaken 
uit het kwalificatiedossier gemaakt  (zie hierboven en paragraaf 4.2). 
 
In de studiehandleiding is ook het rooster beschreven, het rooster is geprogrammeerd in 40 
lesweken. Elke week laat zien wat er is geprogrammeerd. Elke week is één vak centraal in de BPV 
geprogrammeerd. 
 
 
 



  

Studiegids Particulier Beveiliger, 25407, niveau 2  Pagina 44 

1 augustus 2017 

Veiligheid-MBO 

   
Vanuit de in voorgaande schema's aangegeven basis kan, specifiek gericht op de betreffende 
doelgroep, het onderwijsprogramma nader worden gespecificeerd. Aldus kan een programma voor 
de OVO-leerweg ontstaan. Kwaliteit staat daarbij voorop. Van een aanpassing van het 
onderwijsprogramma wordt door de school verantwoording afgelegd (WEB, artikel 7.2.7, lid 4). 
De jaarplanning staat in paragraaf 3.1 (pagina’s 15 en 16).  De studielast wordt in de 
Onderwijsovereenkomst (OOK) en in de Beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO) opgenomen. 
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4. Examenprogramma 
 

4.1 Inleiding 
Beoordelen dient zorgvuldig te geschieden. 
Houd u goed in de gaten dat er verschillende vormen van beoordelen zijn. 
Veiligheid-MBO maakt op twee manieren een onderscheid in beoordelen. 
 
1. Ten eerste is er een onderscheid in 

 ontwikkelingsgerichte toetsing en beoordeling 

 examinering, z.g. kwalificerende beoordeling. 
Ontwikkelingsgerichte wordt ook wel voorgangstoetsing genoemd. Het doel hiervan is pedagogisch: 
leren. Het is een onderdeel van het leerproces, het maakt zichtbaar waar u staat op een bepaald 
moment. 
De kwalificerende beoordeling, maar vaker spreekt men van: het examen. Het doel is te toetsen of 
de student het diploma kan verkrijgen en of het behaalde gewenste niveau is behaald. 
2. Ten tweede is er een onderscheid in 

 toetsing van de theorie en vaardigheden, van hetgeen u in de lessen leert (zie studiegids) en 

 toetsing van de praktijk, BPV. 
Het contactonderwijs (IIVO) richt zich vooral op kennis en vaardigheden. Docenten verzorgen de 
voortgangstoetsing. De BPV richt zich vooral op vaardigheden, gedrag, houding en toepassing in de 
praktijk. De praktijkopleider en de BPV-docent zijn betrokken bij de voorgangstoetsing.  
Pas als de voortgangstoetsing voldoende resultaat heeft mag u deelnemen aan de examens. Het 
oordeel bij de examens wordt uiteindelijk gegeven door een of meerdere officiële examinatoren. 
 
Het curriculum bestaat uit vijf hoofdonderdelen:  

 Kerntaak B1-K1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen ( basisdeel) 

 Kerntaak B1-K2: Treedt repressief op (Basisdeel) 

 Kerntaak B1-K3: Voert dienstverlenende taken uit (Basisdeel) 

 Keuzedelen 

 Generieke onderdelen 
Het examen betreft deze vijf onderdelen. Het examen van de hele opleiding kent dus vier 
theoretische examenonderdelen (exameneenheden): 

 B1-K1: het examenonderdeel voor het basisdeel van de opleiding ‘signaleert risico’s en neemt 
preventieve maatregelen 

 B1-K2, het examenonderdeel voor de kerntaak ‘treedt repressief op’ 

 Het examenonderdeel betreffende de keuzevakken en 

 Het examenonderdeel voor de generieke onderdelen van het programma. 
 
Vanuit Veiligheid-MBO zullen examinatoren  van de SVPB zorgdragen voor de borging van de 
examinering.  
 
Dit hoofdstuk gaat over de examinering. In de volgende paragraaf wordt elk examenonderdeel kort 
toegelicht. De eisen voor het behalen van het MBO-diploma staan in paragraaf 4.3. De formele regels 
staan in het Onderwijs- en Examen Reglement (OER) dat als bijlage 1 bij deze studiegids is gevoegd 
De examencommissie kan op basis van de onderwijs- en examenregeling in het kader van maatwerk 
andere toetsvormen inzetten, voor zover deze toetsvormen alle onderdelen van de kwalificatie 
afdekken. 
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4.2  De examenonderdelen 
 

Examenonderdelen (bron: www.svpb.nl)  
Het examen dat onder verantwoordelijkheid van de Examencommissie van de 
SVPB wordt afgenomen bestaat uit de volgende examenonderdelen: 

 
Naam examenonderdeel Cesuur Toetsvorm Aantal 

items 
Tijdsduur 

Beveiliging van objecten basis *) 67% CBT/gv 40 40 minuten 

Wettelijke kaders basis *) 67% CBT/gv 40 40 minuten 

Waarnemen basis *) 67% CBT/av 20 40 minuten 

Specifiek rapporteren basis 55% OW 1 30 minuten 

Praktisch handelen basis 67% 
55% **) 

Vaardigheid 4 30 minuten 

 
3b.     Toelichting 
CBT/gv = ComputerBased Testing met gesloten vragen 
CBT/av = ComputerBased Testing met audio/video 
OW = open werk 
*) Deze examenonderdelen vormen tezamen het certificaat Beveiliging B en 
moeten eerst worden behaald alvorens examen kan worden afgelegd voor de 
onderdelen Specifiek rapporteren basis en Praktisch handelen basis. 
Cesuur= dit percentage geeft de ondergrens aan van een voldoende, dus dit betekent 

dat u minimaal 67% van de opgaven voldoende moet scoren voor een voldoende.  
**) met ingang van 01-01-2018 wordt de cesuur van het onderdeel Praktisch 
handelen basis gewijzigd in 55% 

 

 
 

4.2.1 Kerntaak B1-K1:  Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen (basisdeel) 
  

Basisdeel Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen 

Gegevens examen Deze kerntaak vormt één examenonderdeel 

Werkprocessen W1 Voert toegangs- en uitgangscontroles uit ( Vak Beveiliging van 
objecten, BVO) 
W2 Voert surveillances en controles uit ( Vak Beveiliging van 
objecten, BVO) 

Beoordeling Cijfer van 1 tot en met 10. 

Compensatie Er is geen compensatie tussen de werkprocessen mogelijk 

Cesuur 67% 

Vorm Theorietoets 

Examenmateriaal en 
studiestof 

Zie beschrijving bij hoofdstuk Onderwijs 

Toelating tot 
examenondereel 

Indien formatieve toetsing (IIVO en BPV) ten minste als 
voldoende is beoordeeld. 

SBU’s (incl. BPV) Zie tabel 

 
 
 

http://www.svpb.nl/
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4.2.2 Kerntaak B1-K2: Treedt repressief op     
 

Basisdeel Treedt repressief op 

Gegevens examen Deze kerntaak vormt één examenonderdeel 

Werkprocessen W1 Treedt op bij ongewenst gedrag (vak Wettelijke kaders, WK) 
W2 Houdt verdachten aan (vak wettelijke kaders, WK) 
W3 Treedt op bij incidenten ( vak wettelijke kaders, WK)  

Beoordeling Cijfer van 1 tot en met 10. 

Compensatie Er is geen compensatie tussen de werkprocessen mogelijk 

Cesuur 67% 

Vorm Theorietoets 

Examenmateriaal en 
studiestof 

Zie beschrijving bij hoofdstuk Onderwijs 

Toelating tot 
examenondereel 

Indien formatieve toetsing (IIVO en BPV) ten minste als 
voldoende is beoordeeld. 

SBU’s (incl. BPV) Zie tabel 

 
4.2.3 Kerntaak B1-K3: Voert dienstverlenende taken uit  
 

Basisdeel Voert dienstverlenende taken uit  

Gegevens examen Deze kerntaak vormt één examenonderdeel 

Werkprocessen W1 Biedt service en hulp  
W2  Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit  

Beoordeling Cijfer van 1 tot en met 10. 

Compensatie Er is geen compensatie tussen de werkprocessen mogelijk 

Cesuur 67% 

Vorm Theorietoets 

Examenmateriaal en 
studiestof 

Zie beschrijving bij hoofdstuk Onderwijs 

Toelating tot 
examenondereel 

Indien formatieve toetsing (IIVO en BPV) ten minste als 
voldoende is beoordeeld. 

SBU’s (incl. BPV) Zie tabel 

 
 

4.2.3 Keuzedeel 

De keuzedelen worden in overleg met  werkgever op maat voor u gemaakt. 
Dus ook het examenonderdeel wordt op maat gemaakt of ingekocht. 
De examenvorm en –structuur is dezelfde als die van een kerntaak. 
 

4.2.4 Generieke onderdelen 

Tijdens de opleiding leert de student ook om voor een loopbaan te zorgen en om als burger mee te 
draaien in de maatschappij. Daarvoor bevat de opleiding de generieke onderdelen: 

1. Nederlandse taal; 

2. Rekenen en 

3. Loopbaan & Burgerschap (L&B). 
Deze onderdelen worden geëxamineerd.  
Deze examens (men noemt dat kwalificerende toetsing) lopen via reguliere examens die door 
Veiligheid-MBO worden verzorgd (soms aangetrokken worden van erkende exameninstellingen) én 
via landelijke examens. 
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Nederlands 
Voor deze opleiding is het referentieniveau Nederlands vastgesteld op niveau 2F.  In het 
kwalificatiedossier zijn voor deze opleiding de volgende  indicatieve niveaus genoemd: 
  

Nederlands 

Mondelinge 
taalvaardigheid 

Leesvaardigheid Schrijfvaardigheid Taalverzorging en 
taalbeschouwing 

2F 2F 2F 2F 

 
Het examen Nederlands wordt gepland aan het einde van de opleiding. Het examen is deels een 
centraal schriftelijk examen. Voor de onderdelen Spreken en Gesprekken voeren (mondelinge 
taalvaardigheid) wordt een mondeling schoolexamen georganiseerd.  
 
Nederlands wordt getoetst op de volgende wijze: 
Lezen    Niveau  2F Toets vorm: Centraal schriftelijke toets 
Luisteren   Niveau  2F Toets vorm: Centraal schriftelijke Luistertoets 
Schrijven   Niveau  2F Toets vorm: Schoolexamen 
Gesprekken voeren  Niveau  2F Toets vorm: Mondeling 
Spreken   Niveau   2F Toets vorm: Mondeling 
De examinering sluit aan op de vereisten in het kwalificatiedossier.  
Het examen mondelinge vaardigheden kan plaatsvinden in combinatie met praktijkexamens.  
De eindbeoordeling dient van alle onderdelen voldoende te zijn. 
 

Rekenen  
Voor MBO zijn vastgestelde referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van toepassing. Voor 
deze opleiding is het referentieniveau rekenen vastgesteld op niveau 2F.   
 In het kwalificatiedossier zijn voor deze opleiding de volgende niveaus genoemd: 
 

Rekenen 

Getallen Verhoudingen Meten en meetkunde Verbanden 

2F 2F 2F 2F 

 
Het examen rekenen wordt gepland in aan het einde van de opleiding.  
Het examen is een centraal schriftelijk examen. Aan het einde (voor diplomering) vindt dus één 
eindexamen plaats, waarin waar alle vier de onderdelen  geïntegreerd worden aangeboden. Het 
examen sluit aan op de vereisten in het kwalificatiedossier.  
Het resultaat hoeft in het schooljaar 2017-2018 echter niet voldoende te zijn. Er geldt een 
inspanningsverplichting. 
 
Loopbaan en burgerschap 
Voor Loopbaan en burgerschap heeft Veiligheid-MBO  eigen onderwijs- en examenmateriaal 
ontwikkeld. Het examen Loopbaan & Burgerschap wordt gepland aan het einde van de opleiding.  
Studenten: 

 maken opdrachten voor het domein “ Loopbaan”; 

 maken opdrachten voor het domein “ Burgerschap”;  

 maken bij een lage score voor Loopbaan of op één of meerdere dimensies van Burgerschap 

aanvullende opdrachten. 

Voor  Loopbaan en  Burgerschap geldt slechts een inspanningsverplichting: u moet de opdrachten 
maken en bij een lage score de aanvullende opdrachten.  
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4.3 Diplomering 
De student  dient aan alle examenonderdelen deel te nemen. 
 
De student moet met voldoende resultaat af te sluiten: 

 het examen voor kerntaak B1-K1 

 het examen voor kerntaak B1-K2 

 het examen voor kerntaak B1-K3 

 het examen van het generieke onderdeel Nederlands 

 het examen van het generieke onderdeel Loopbaan 

 het examen voor het keuzevak 

 het praktijkexamen 

De student heeft een inspanningsverplichting voor 

 het examen voor het keuzevak 

 het examen van het generieke onderdeel rekenen 

 het examen van het generieke onderdeel Burgerschap. 

Indien voldaan is aan deze eisen, wordt het diploma toegekend. 
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5 Tenslotte 
 
De school organiseert de opleiding ten behoeve van bedrijven en instellingen en werkt daarin 
projectmatig.  Per project wordt in samenspraak met de werkgever als opdrachtgever het 
programma op maat gemaakt en uitgevoerd. De wijze waarop dat wordt gedaan is concreet 
vastgelegd in dit deel I van de studiegids, de studiehandleiding. 
Dit tweede deel van de geeft de onderbouwing en uitwerking van de opleiding in het algemeen. 
Informatie over de  implementatie bij een bepaald bedrijf staat in het eerste deel: de 
Studiehandleiding. Daar staat ook bevat concrete informatie over bijvoorbeeld de boekenlijst en het 
rooster. 
Voor vragen of opmerkingen hebt, neem dan gerust contact op via onderstaande contactgegevens: 

Telefoonnummer:  06-10551312    
E-mail:    info@Veiligheid-MBO.works  

 
Wij wensen u veel plezier en succes met de studie ! 
 
Veiligheid-MBO
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BIJLAGE 1: ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT 
 
Voorwoord 
 

De opleiding die u volgt bij Veiligheid-MBO is een erkende Crebo opleiding. Dit betekent dat de 
opleiding erkend is door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.  

 
De opleidingen van Veiligheid-MBO worden aangeboden via de BBL of via de OVO leerweg. De 
leerwegen staan uitgelegd in uw studiegids. Er is een maatwerkprogramma voor u samengesteld.  
 
Elke opleiding bestaat uit een aantal kerntaken en werkprocessen die behaald moeten worden om 
voor een diploma in aanmerking te komen. Exacte toelichting over het onderwijsprogramma staat 
per kerntaak of werkproces aangegeven in uw studiegids of studiehandleiding. 
 

1. Onderwijs 
 
In dit hoofdstuk treft u de regels voor het onderwijs zelf. Er is een vrijstellingsregeling, de positie van 
de studiehandleiding (deel I van de studiegids) wordt aangegeven en de schoolregels worden 
aangegeven.  Aan het einde van dit hoofdstuk wordt aangegeven wat de voorwaarden zijn waaraan u 
moet voldoen om aan het examen of aan een examenonderdeel te mogen meedoen. 
 

1.1 Vrijstellingsregeling voor onderwijs.  
Er is een vrijstellingsregeling voor het volgen van onderwijs. 
Deze regeling is alleen van toepassing voor diegenen die nog geen startkwalificatie hebben gehaald 
en voor diegenen die wel een startkwalificatie hebben gehaald maar jonger zijn dan 18 jaar. 
Voor alle anderen is het volgen van onderwijs niet verplicht. Indien men –om wat voor reden dan 
ook- het onderwijs niet volgt, dan mag dat. Een vrijstellingsregeling voor het volgen van onderwijs is 
voor hen derhalve niet nodig. 
 
De schoolleiding, zijnde het bevoegd gezag, kan op verzoek van de betrokkene op basis van voorop-
leiding, elders behaalde diploma's  of ervaring, vrijstelling verlenen voor het volgen van onderwijs of 
van onderdelen van het onderwijs.  
 
De regels voor een aanvraag voor onderwijsvrijstelling zijn: 
 
Artikel 1 
Lid 1  Vrijstellingen moeten schriftelijk door de student worden aangevraagd door middel van een 

formulier 'aanvraag vrijstelling'. 
 
Artikel 2 
Lid 1 Indien relevant of indien daarom door het bevoegd gezag gevraagd wordt dienen aanvragen 

vergezeld te zijn van een gewaarmerkte kopie van een Nederlands of buitenlands 
getuigschrift en/of diploma en de cijferlijst op basis waarvan vrijstelling wordt aangevraagd. 

Lid 2 In het geval de aanvrager niet (meer) in bezit is van het in lid 1 bedoelde diploma of 
getuigschrift kan het verzoek worden gedaan aan de hand van een verklaring van een 
assessmentbureau op grond van de resultaten van een assessment dat bij de aanvrager is 
uitgevoerd.  

Lid 3 De gewaarmerkte kopie van het in lid 1 bedoelde diploma en de cijferlijst dient vóór aanvang 
van de start van het betreffende semester in het bezit te zijn van de studentenadministratie.  
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Artikel 3 
Lid 1 De aanvrager ontvangt uiterlijk twee weken na binnenkomst van het verzoek bericht omtrent 

het besluit van het bevoegd gezag.  
Lid 1 Voor sommige verzoeken kan extern advies worden gevraagd. In dat geval is de in lid 1 

genoemde termijn niet van toepassing. Het bevoegd gezag doet hiervan mededeling aan de 
student. 

 
Artikel 4 
Lid 1 De standaard kosten voor een verzoek tot vrijstelling bedragen € 35,-. In het geval een extern 

advies moet worden verkregen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Deze 
worden vooraf voorgelegd.  

 
Artikel 5  
Lid 1 Bezwaar tegen een beslissing kan worden ingediend volgens de procedure beschreven in het 

examenreglement. Daar waar in dat geval ‘examencommissie’ staat, moet worden gelezen 
‘bevoegd gezag’. 
 

De vrijstellingsregeling voor het afleggen van examens is opgenomen in het volgende hoofdstuk. 
 

 
1.2 Deel I studiegids, de concrete studiehandleiding 
Vaak wordt dit curriculum In-company geïmplementeerd, waarbij de volgorde en intensiteit van 
onderdelen afhankelijk van de situatie kan variëren. De concrete implementatie wordt weergegeven 
in deel I van de studiegids, de Studiehandleiding, die per traject wordt gemaakt. 

 

 

1.3 Schoolregels 
Elke school heeft regels waaraan iedere student zich dient te houden. 
 
U dient u als student te houden aan elke regel die genoemd staat in het studentenstatuut, de 
studiegids en alle andere door of namens de school verstrekte documenten en aanwijzingen. 
U dient u  als student ook te houden aan elke regel die de praktijk biedende instantie (uw werkgever) 
stelt. Tevens houdt u zich aan elke regel die een organisatie stelt die aanbieder is van huisvesting of 
catering waar u tijdens de opleiding gebruik van maakt.  
 
In aanvulling hierop de volgende schoolregels: 
 

Artikel 1 
Lid 1 Elke student gedraagt zich tijdens het onderwijs met respect voor zichzelf, zijn collega-

studenten, de onderwijsverzorgenden en zijn omgeving. 
 
Artikel 2 
Lid 1 Indien iemand leerplichtig is, dat wil zeggen indien iemand nog geen startkwalificatie heeft of 

jonger is dan 18 jaar, wordt elk geval van verzuim van onderwijs door de student gemeld. 
Lid 2 In geval van verzuim van onderwijs van een leerplichtige student overlegt de student een 

verklaring aan de onderwijsverzorgers waarop de reden van het verzuim is vermeld. 
Lid 3  Voor leerplichtige studenten die geen geldige reden voor het verzuim hebben  kan het 

bevoegd gezag maatregelen treffen. 
Lid 4 Van niet-leerplichtige studenten wordt toch verwacht het verzuim, zo  mogelijk vooraf, te 

melden. 
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Artikel 3 
Lid 1 Studenten die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan het 

onderwijs deel te nemen, kunnen na afloop van hun ziekte of na afloop van een overmacht 
situatie verzoeken om het onderwijs in te halen. Indien daartoe de mogelijkheid bestaat, 
bijvoorbeeld via de BPV-docent, zal de school die mogelijkheid bieden. Daarvoor kunnen 
extra kosten in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 4 
Lid 1 Laatkomers kunnen na 30 minuten na aanvang van het onderwijs niet meer worden 

toegelaten. 
 
Artikel 5 
Lid 1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van het onderwijs en daarbij de beschikking krijgt 

over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet vermoe-
den, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van 
die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding daarvan, 
behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of uit zijn 
taak bij de uitvoering van het onderwijs noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 
Artikel 6 
Lid 1  In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag 

van Veiligheid-MBO, eventueel in samenspraak met de examencommissie. 

 

 
1.4 Mag u examen doen? 
Ten minste één maal per  jaar vindt een integrale voortgangs (=formatieve) beoordeling plaats door 
de praktijkopleider en docenten of de BPV-docent tezamen. Hiervoor zijn speciale formulieren 
ontwikkeld. Men kijkt dan naar uw voortgang en naar al uw voortgangstoetsen. Maar ook naar uw 
opdrachten, sommen, werkstukken, discussies, proefwerken, etc.  
Voortgangstoetsen noemt men soms ook wel formatieve toetsen. 
Indien deze formatieve beoordeling naar het oordeel van de docenten en  de BPD-docent  voldoende 
is (in de regel: alle werkprocessen voldoende) verdient u daarmee toegang tot het desbetreffende 
examen/examenonderdeel. 
Pas dan is het volgende hoofdstuk, de examenregeling, voor u van toepassing. 
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2.  Examinering en examenreglement 
 

Op enig moment wordt u toegelaten om deel te nemen aan het examen of aan een onderdeel van 
het examen. Daarbij is het heel belangrijk dat goed gemeten wordt of u daadwerkelijk voldoet aan de 
vanuit de opleiding en vanuit het kwalificatiedossier gestelde.  
In dit hoofdstuk wordt  aangegeven: 

 wat en hoe er geëxamineerd wordt,  

 welke regels er gelden omtrent die examinering (dit is het examenreglement) 

 wat de rol van de examencommissie is 

 welke eisen er gesteld zijn aan het halen van een diploma 

 hoe u een klacht kunt indienen, bezwaar kunt maken of in beroep kunt gaan 

 hoe u vrijstelling kan verkrijgen voor het examen of voor een onderdeel 

 hoe u een verzoek kunt doen om examens vanwege een bepaalde situatie aan kunt passen. 
 

 

2.1 Examinering per kerntaak 
 

2.1.1 Examenonderdelen 
Het examen bestaat uit examenonderdelen. 
Deze examenonderdelen zijn: 

 De kerntaken uit het basisdeel van de opleiding 

 De keuzedelen van de opleiding en 

 De Generieke onderdelen 

Voorbeeld: stel dat een opleiding in het basisdeel drie kerntaken heeft dan bestaat het examen uit 
zeven basisdelen (3x basisdeel, 2x profieldeel,  1 of 2 keuzedelen en generieke onderdelen). 
 

2.1.2 Examinering van een kerntaak  
Examinering van kerntaken zal worden ingevuld op basis van een dossier per student waarin de 
werkprocessen en de betreffende kerntaak centraal staat.  
De examinering omvat: 

 Algemene theorie en vakkennis 

 Algemene vaardigheden en vakvaardigheden 

 Verrichte prestaties  (vaak op basis van prestatie-indicatoren) en 

 Gedrag 

Een gedetailleerde toetsmatrijs en de toetsinstrumenten zijn opgenomen in uw studiegids 
Toetsmatrijs en toetsinstrumenten geven sturing aan het examenproces. 
 
Het examen van een kerntaak bestaat altijd ten minste uit een proeve van bekwaamheid, waarin alle 
werkprocessen worden afgetoetst. 
 
Soms zijn prestatie-indicatoren of leerdoelen  geformuleerd, meestal  per werkproces. Als dat zo is, is 
ook de examinering  zo ingericht. Prestatie-indicatoren betreffen het waarneembaar gedrag dat van 
de deelnemer verwacht wordt.  
De toetsing van de beroepspraktijkvorming verloopt altijd per werkproces.  Door per werkproces een 
beoordeling te geven, aan de hand van de bij dat werkproces behorende prestatie-indicatoren of 
leerdoelen, worden de competenties in samenhang beoordeeld.  
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De toetsing van de theoretische aspecten zoals die op de contactmomenten worden aangereikt, kan 
verlopen via een schriftelijke of mondelinge toets, maar ook door deze theoretische aspecten (deels) 
te integreren in de toetsing per werkproces. 
 

2.1.3. Examinering van het keuzedeel 
Het examenonderdeel ‘keuzedeel’ wordt volgens een zelfde principe en structuur geëxamineerd als 
een kerntaak. 
 

2.1.4 Examinering van de generieke onderdelen 
Examinering van de generieke onderdelen staat per opleiding gedetailleerd aangegeven in de 
studiegids en in de studiehandleiding. 
Examinering van het onderdeel Nederlands loopt gedeeltelijk via een centraal landelijke examen en 
voor een gedeelte via een instellingsexamen. Beroepsspecifieke eisen die gesteld worden aan de 
Nederlandse taal zijn geïntegreerd in het examen van de betreffende kerntaken. Zonodig wordt een 
portfolio samengesteld per student. 
Examinering van het onderdeel rekenen loopt via een centraal landelijk examen. Beroepsspecifieke 
eisen die aan rekenvaardigheden kunnen worden gesteld zijn geïntegreerd in de betreffend kerntaak. 
Zo nodig wordt een portfolio samengesteld per student. 
Examinering van vreemde talen, indien van toepassing, loopt voorlopig uitsluitend via een 
instellingsexamen. 
 

Een niveauverhoging van de generieke onderdelen kan in een aantal gevallen worden aangetoond 

middels het afnemen van een (web-based) test aan zowel het begin, tussentijds of aan het eind van 

de opleiding. Het is belangrijk dat in het portfolio voldoende bewijzen hiertoe op de kerntaken, de 

werkprocessen en competenties worden opgenomen. Deze bewijzen kunnen vervolgens worden 

meegenomen bij de examinering van de generieke onderdeel in het instellingsexamen. Een instituut 

mag niet hoger generiek examineren dan alleen wanneer een student dat zelf aanvraagt. 
 
Dit kan echter op geen enkele wijze worden ingebracht in de verplichte centrale landelijke 
examinering. 
 

2.2 Examenregelement 
 
Artikel 1. Geldigheid en reikwijdte 
Lid 1 Dit examenreglement is geldig voor alle opleidingen van Veiligheid-MBO en voor een ieder 

die met de opleiding gestart is in het schooljaar 2017-2018. 
 
Artikel 2. Begrippenlijst 
Lid 1 Bij dit reglement behoort een begrippenlijst. De begrippenlijst is opgenomen als bijlage bij 

het studentenstatuut. 
 
Artikel 3. Bijlagen 
Lid 1 Bij dit reglement behoren enkele bijlagen. Deze bijlagen zijn door Veiligheid-MBO als aparte 

documenten gepubliceerd. 
 
Artikel 4. Inschrijving 
Lid 1  Alleen degenen die bij Veiligheid-MBO als student  zijn ingeschreven, hebben toegang tot de 

examenvoorzieningen van de opleiding waarvoor zij zijn ingeschreven.  
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Artikel 5. Examengeld 
Lid 1 Het examengeld dient voorafgaande aan het examen te zijn voldaan. Bij in gebreke blijven 

vervalt de inschrijving voor het examen en de toegang tot het examen. 
 
Artikel 6. Aanwezigheid 
Lid1: Studenten zijn verplicht zich te houden aan de deelname aan het examen waarvoor men zich 

heeft aangemeld. In geval van verzuim overlegt de student een verklaring aan de 
examencommissie waarop de reden van het verzuim is vermeld.  

Lid 2: Voor studenten die een geldige reden voor het verzuim hebben aangedragen komt de 
eerstkomende toetsgelegenheid  in de plaats van de verzuimde toetsgelegenheid zonder dat 
extra kosten in rekening worden gebracht. 

Lid 3: Voor studenten die geen geldige reden voor het verzuim hebben  beslist de 
examencommissie over deelname aan de eerstvolgende examengelegenheid. Tevens kunnen 
in dat geval de extra kosten in rekening worden gebracht. 

 
Artikel 7. Vrijstelling (deel)examen 
Lid 1 Er is een regeling voor vrijstelling van een examen of examenonderdeel. 

De examencommissie kan op verzoek van de betrokkene op basis van vooropleiding of erva-
ring, vrijstelling verlenen van het afleggen van een of meer toetsen en examenonderdelen. 

Lid 2 De examencommissie baseert zich bij het verlenen van vrijstellingen op de richtlijnen van het 
bevoegd gezag, zoals die in de onderwijs- en examenregeling zijn neergelegd. 

Lid 3 Studenten die in het bezit zijn van een certificaat, verkregen op grond van een met succes 
voltooide deelkwalificatie of BGO-kwalificatie aan een andere instelling, zijn vrijgesteld van 
het daarmee overeenkomende examenonderdeel.  

Lid 4 De regeling is in dit hoofdstuk van de OER opgenomen. 
 
Artikel 8. Examenprogramma 
Voor zover dit niet beschreven is in deze Onderwijs- en examenregeling(OER), worden alle gegevens 
met betrekking tot de inhoud en organisatie van het examen in het examenprogramma bekend 
gemaakt. Het examenprogramma maakt deel uit van de deelnemersinformatie en wordt individueel 
en voldoende lang van tevoren kenbaar worden gemaakt. 
 
Artikel 9 Fraude 
Lid 1 Een kandidaat die op onrechtmatige wijze deelneemt aan een examen of frauduleuze 

handelingen verricht kan worden uitgesloten van verdere deelname aan een examen, zulks 
ter beoordeling aan de toezichthouder en/of gecommitteerde. Bij constatering van bedrog of 
poging tot bedrog dan wel onregelmatigheden brengt de toezichthouder schriftelijk verslag 
middels een proces-verbaal uit aan de examencommissie. 

Lid 2 Als onregelmatigheid wordt in ieder geval aangemerkt: 

 spieken; 

 het niet opvolgen van instructies van surveillanten; 

 het gebruik van niet-toegestane hulpmiddelen. 
Verder staat het ter beoordeling van de examencommissie om gedragingen, handelingen en 
dergelijke aan te merken als onregelmatigheid in de zin van dit artikel. 

Lid 3 De partijen die betrokken zijn bij een onderwijsovereenkomst die op de opleiding van toepas-
sing is, worden van de beslissing en maatregel van de examencommissie schriftelijk in kennis 
gesteld. 

Lid 4 De maatregel bedoeld in dit artikel kan een ongeldigheidsverklaring van het betreffende 
examen(onderdeel) zijn. 
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Artikel 10 Uitslag 
De uitslag van schriftelijke toetsen wordt  binnen vier weken na afname van de toets bekend 
gemaakt. Uitslagen worden schriftelijk aan de kandidaten bekend gemaakt. 
 
Artikel 11 Bezwaar en beroep 
Lid 1 Kandidaten kunnen tegen een uitslag of beslissing van de examencommissie binnen vier 

weken bezwaar aantekenen bij de examencommissie. Vervolgens kan de kandidaat tegen de 
uitslag van het bezwaar binnen vier weken in beroep gaan bij de commissie van beroep voor 
de examens.  

Lid 2 Het bezwaar en beroep is geregeld in dit hoofdstuk van de OER. 
 
Artikel 12 Oordeel van de praktijkbiedende organisatie 
Lid 1 Het bevoegd gezag van de school beoordeelt of de eisen ten aanzien van de 

beroepspraktijkvorming zijn gerealiseerd. Bij de beoordeling betrekt de school het oordeel 
van de praktijkbiedende organisatie. 

 
Artikel 13 diploma’s en certificaten 
Lid 1 Een diploma met cijferlijst wordt uitgereikt aan de student die geslaagd is voor de hele  
 opleiding. 
Lid 2 Een certificaat kan worden uitgereikt aan de student die is geslaagd voor één of meerdere 

examenonderdelen. 
 
Artikel 14 Examencommissie 
Lid 1 Het bevoegd gezag heeft ten behoeve van de organisatie en het afnemen van de toetsen een 

examencommissie ingesteld.  
Lid 2 De examencommissie bestaat uit tenminste twee leden: 
Lid 3 De taken van de examencommissie zijn opgenomen in een bijlage. 
 
Artikel 15 Bekendmaking 
Lid 1  Voor zover dit niet beschreven is in deze Onderwijs- en examenregeling(OER), worden alle 

gegevens met betrekking tot de planning, organisatie en vorm van het examen in het 
examenprogramma bekend gemaakt. 

 
Artikel 16 Aanmelding 
Lid 1 Studenten zijn automatisch aangemeld voor de te organiseren schriftelijke examens. Voor 

praktijkexamens melden de kandidaten zich bij zijn praktijkopleider. 
Lid 2 De aanmelding van een student is pas definitief als ook het examengeld, indien verschuldigd, 

is voldaan. 
Lid 3 Een student die niet definitief is aangemeld mag niet aan het examen of aan een 

examenonderdeel deelnemen. 
 
Artikel 17 hulpmiddelen 
Lid 1 Voor zover dit niet beschreven is in deze Onderwijs- en examenregeling(OER), worden 

studenten in het examenprogramma op de hoogte gebracht van de hulpmiddelen die zij bij 
het examen mogen gebruiken. 

 
Artikel 18 Examinator/Toezichthouder 
Lid 1 De examencommissie wijst de examinator/toezichthouder aan. 
 
Artikel 19 Oproep 
Lid 1 Studenten ontvangen een schriftelijke uitnodiging, mogelijk via e-mail, voor deelname aan 

een examen of examenonderdeel.  
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Artikel 20 Ziekte en overmacht 
Lid 1 Studenten  die door ziekte of een andere vorm van overmacht niet in staat zijn aan een 

examen deel te nemen, worden na afloop van hun ziekte of na afloop van een overmacht 
situatie in de gelegenheid gesteld het betreffende examen af te leggen. 

 

Artikel 21 Tijd 
Lid 1: Laatkomers worden na 15 minuten van de aanvang van het examen niet meer toegelaten. 
Lid 2: De student mag tijdens het examen het examenlokaal niet verlaten, tenzij met toestemming 

van de toezichthouder. Wanneer een student eerder klaar is met het examen, mag de 
student het examenlokaal pas 30 minuten na aanvang van het examen verlaten.  

 
Artikel 22 Inzagerecht, bewaartermijn en recht op bespreking 
Lid 1 Uitwerking van de toets en de beoordelingscriteria worden door het bevoegd gezag bewaard 

zolang als wettelijk nodig is. 
Lid 2 Tot vier weken na bekendmaking van het resultaat heeft de student het recht een 

gemotiveerd schriftelijk verzoek tot inzage en bespreking in te dienen bij de 
examencommissie. Na afloop van deze periode komt het materiaal toe aan het bevoegd ge-
zag. 

 
Artikel 23 Geheimhouding 
Lid 1 Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van de examinering en daarbij de beschikking 

krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet 
vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter 
zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding 
daarvan, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hen tot bekendmaking verplicht of 
uit zijn taak bij de uitvoering van de examinering noodzaak tot bekendmaking voortvloeit. 

 
Artikel 24 Afwijkende toetsing 
Lid 1 Mocht een student wegens bijzondere omstandigheden niet op de gebruikelijke manier 

kunnen deelnemen, dient hij minimaal 2 weken voorafgaand aan het reguliere examen een 
schriftelijk verzoek te richten aan het examenbureau om aan een aangepast examen deel te 
mogen nemen. In overleg met de Examencommissie zal een oplossing worden gezocht. Deze 
zal zo spoedig mogelijk worden medegedeeld aan de desbetreffende student. 

Lid 2 De standaard regeling voor afwijkende toetsing en het aanvragen daarvan staat in het 
document “Uitvoering afwijkende toetsing met betrekking tot gehandicaptenregeling c.q. 
regeling voor kandidaten met leesbeperkingen.” 

 

Artikel 25 Beoordeling 
Lid 1 De beoordeling van een toets geschiedt door de toekenning van: 

a. een cijfer op een schaal van 1 tot en met 10, voorzien van maximaal 1 decimaal. Hierbij 
staat het   cijfer 1 of 1,0 voor zeer slecht en het cijfer 10 of 10,0 voor uitmuntend. Afronding 
geschiedt volgens de normale rekenregels. 

 b. een kwalificatie voldoende of onvoldoende. 
c. een kwalificatie met ‘slecht’, ‘onvoldoende’, ‘bijna voldoende’, ‘voldoende’, ‘ruim 
voldoende’, ‘goed’ of ‘uitstekend’ 

Lid 2: Een student is geslaagd voor een examen indien minimaal een 5,5 of de kwalificatie 
voldoende is gehaald. 

 Een student is geslaagd voor een onderdeel indien voor het gehele examenonderdeel 
minimaal een 5,5 of de kwalificatie voldoende is gehaald.  

 Binnen een examenonderdeel kan dus gecompenseerd worden. 
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Artikel 26 
In geval van omstandigheden waarin het reglement niet voorziet, beslist het bevoegd gezag van 
Veiligheid-MBO eventueel in samenspraak met de examencommissie 
 

2.3 Examencommissie 
Voor elke opleiding of elk cluster van opleidingen moet in navolging van de WEB een 
examencommissie worden ingesteld. De examencommissie moet tenminste bestaan uit een lid van 
buiten de opleiding, een bij de opleiding betrokken en een lid  vanuit de beroepspratkijk die kundig 
zijn op het gebied van vak inhoud, onderwijs en opleiding of toets- en examentechnieken. De 
examencommissie is verantwoordelijk voor een goede gang van zaken tijdens het afnemen van 
toetsen en de daarmee verband houdende regels en richtlijnen. Kandidaten kunnen zich wenden tot 
de examencommissie voor het aanvragen van vrijstellingen, voor het aanvragen van een aangepaste 
toets ingevolge van een handicap en voor overige verzoeken en klachten. De examencommissie is te 
bereiken via: info@OCN.works. lachten, bezwaar- en beroepszaken staat in dit reglement in 
paragraaf 2.5. 
 

2.4 Diploma-eisen 
De student dient alle kerntaken met voldoende resultaat af te sluiten. Door alle kerntaken met 
voldoende resultaat af te sluiten, toont de student  de bijbehorende competenties aan  

 op het voor deze opleiding benodigde niveau en  

 in de voor deze opleiding relevante context. 

Het halen van een voldoende voor het keuzedeel is in het studiejaar 2017-2018 niet verplicht voor 

het behalen van het diploma. 
Voor rekenen is het in het schooljaar 2017-2018 verplicht deel te nemen aan het examen. Het 
resultaat van dat examen telt echter niet mee voor het slaag-zak-besluit. 
Voor  Nederlands moet een voldoende worden behaald om het diploma te krijgen. 
Dat geldt ook -indien van toepassing- voor vreemde talen.  
Voor Loopbaan & Burgerschap geldt een inspanningsverplichting voor Loopbaan. Het onderdeel 
Burgerschap moet met een voldoende worden afgesloten. 
 

U bent dus geslaagd als: 

 Elke kerntaak voldoende is; 

 U per keuzedeel een examenresultaat heeft maar waarvan de hoogte van dat resultaat niet van 

invloed is op het behalen van het diploma (in 2017/2018) 

 Nederlands en Burgerschap beiden voldoende zijn; 

 Een eventuele vreemde taal voldoende is; 

 Aan de inspanningsverplichting voor Loopbaan is voldaan en 

Deelgenomen is aan het examen rekenen.  

Compensatie tussen de onderdelen is niet mogelijk. 

mailto:info@OCN.works
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2.5 Klachten, bezwaar en beroep 
 
Als u het onverhoopt niet eens bent met de examinering, de beoordeling of de gang van zaken 
rondom de examinering kunt u een klacht indienen.  
Dat kan via onderstaande klachtenprocedure. 
Uw klacht gaat naar de examencommissie. 
 
Artikel 1 Klacht betreffende examinering 
Lid 1 Een student kan een klacht indienen over het examen of over de organisatie van een 

examen. 
Lid 2 De student kan uiterlijk vier weken na deelname aan het examen schriftelijk een klacht in te 

dienen bij Veiligheid-MBO ter attentie van het examenbureau.  
De klacht dient voldoende gemotiveerd en voorzien te zijn van een dagtekening, naam en 
handtekening van de klager.  

Lid 3 Het examenbureau is belast met het onderzoek naar de klacht en zal de klacht schriftelijk 
bevestigen, uiterlijk één week na ontvangst.  

Lid 4 De klacht zal worden behandeld conform het kwaliteitssysteem, zulks ter goedkeuring van de 
examencommissie.  

Lid 5 Besluiten naar aanleiding van de klacht dienen uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht  
schriftelijk aan de student te worden medegedeeld.  

Lid 6 Het klachtenregister ligt ter inzage van de Examencommissie. 
 
Artikel 2 Bezwaar tegen examenuitslag 
Lid 1 Een student kan bezwaar maken tegen de uitslag van een examen of tegen de uitslag van een 

examenonderdeel. Een student kan bezwaar maken tegen een beslissing van de 
examencommissie aangaande de student. 

Lid 2 De leden 2 tot en met 6 van het vorige artikel zijn vervolgens overeenkomstig van toepassing 
 op artikel 2. 
Lid 3 In aanvulling op artikel 1, lid 5 kan de examencommissie de gestelde termijn met ten hoogste 

vier weken verlengen, mits de examencommissie de student daarvan vóór het ingaan van 
deze verlenging informeert. 

 
Artikel 3 Beroep 
Lid 1 Een student kan binnen vier weken tegen een beslissing van de examencommissie of van de 

examinatoren  schriftelijk in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor de Examens.  
Lid 2 Het beroep betreft een beslissing die het resultaat is van een ingediend bezwaar (artikel 2).  
Lid 3 De commissie komt onafhankelijk van het Bevoegd Gezag tot haar oordeel.   

De leden en de plaatsvervangende leden van de commissie maken geen deel uit van de 
school of van de examencommissie; ook zijn zij niet als examinator betrokken bij de 
beslissing waartegen beroep kan worden ingesteld.  

Lid 4 De betreffende commissie beslist binnen vier weken na indiening van het beroep. De com-
missie kan de termijn eenmaal verlengen met een maximum van twee weken. 

Lid 5 De commissie stelt de examencommissie en mogelijk ook de examinator op de hoogte van 
het ingestelde beroep en van de uitslag. 

Lid 6 De commissie handelt volgens het “Reglement commissie van beroep”. 
Lid 7 De kandidaat stuurt het beroepschrift aan de school ter attentie van de Commissie van 

Beroep voor de examens. 
Lid 8 De Commissie van Beroep voorziet het beroepschrift van een dagstempel. De dagstempel 

toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van 
de termijnen genoemd in dit artikel 
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Lid 9 Het beroepschrift houdt in: 

 naam en adres van de indiener; 

 datum van indiening; 

 omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend (een 
kopie meesturen) en 

 de gronden van het beroep. 
 

2.6 Aanvragen vrijstellingen 
 

De Examencommissie kan op basis van de vooropleiding van een kandidaat besluiten vrijstelling voor 
het examen of voor één of meerdere examenonderdelen toe te kennen.  
De regels voor een aanvraag voor vrijstelling van een examen of examenonderdeel  zijn; 
Artikel 1 
Lid 1  Vrijstellingen moeten schriftelijk door de student worden aangevraagd door middel van een 

formulier 'aanvraag vrijstelling'. 
 
Artikel 2 
Lid 1 Aanvragen dienen vergezeld te zijn van een gewaarmerkte kopie van een Nederlands of 

buitenlands getuigschrift en/of diploma en de cijferlijst op basis waarvan vrijstelling wordt 
aangevraagd. Een getuigschrift of diploma mag niet ouder zijn dan 5 jaar. Er wordt van uit 
gegaan dat bij een ‘oudere’ opleiding dan 5 jaar de kennis hiervan te ver is weggezakt om 
versneld een nieuwe opleiding te volgen.  

Lid 2 In het geval de aanvrager niet (meer) in bezit is van het in lid 1 bedoelde diploma of 
getuigschrift kan het verzoek worden gedaan aan de hand van een verklaring van een 
assessmentbureau op grond van de resultaten van een assessment dat bij de aanvrager is 
uitgevoerd.  

Lid 3 De gewaarmerkte kopie van het in lid 1 bedoelde diploma en de cijferlijst dient vóór aanvang 
van de start van het betreffende semester in het bezit te zijn van de studentenadministratie.  

 
Artikel 3 
Lid 1 De aanvrager ontvangt uiterlijk twee weken na binnenkomst van het verzoek bericht omtrent 

het besluit van het bevoegd gezag.  
Lid 2 Voor sommige verzoeken kan extern advies worden gevraagd. In dat geval is de in lid 1 

genoemde termijn niet van toepassing. Het bevoegd gezag doet hiervan mededeling aan de 
student. 

 
Artikel 4 
Lid 1 De standaard kosten voor een verzoek tot vrijstelling bedragen € 35,-. In het geval een extern 

advies moet worden verkregen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Deze 
worden vooraf voorgelegd.  

 
Artikel 5  
Lid 1 Bezwaar tegen een beslissing kan worden ingediend volgens de procedure beschreven in het 

examenreglement.  
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2.7 Aangepaste toets ingevolge van een handicap 
 
Als een student een afwijkende vorm in de wijze van examinering verlangt, moet hij dit aanvragen bij 
de examencommissie. Een formulier voor aanpassing van een toets is beschikbaar. Het verzoek moet 
ten minste twee weken voor de toetsdatum in bezit zijn van de examencommissie. 

 
Bij dit verzoek moet de kandidaat een verklaring, van een arts of ter zake deskundige, voegen 
waaruit overtuigend blijkt dat een afwijkende vorm van toetsing noodzakelijk is. Zonder een 
dergelijke verklaring kan in de regel geen afwijkende vorm van toetsing worden aangeboden. Het 
examenbureau wordt door de examencommissie gemachtigd om een beslissing over het verzoek te 
nemen. Mogelijke beslissingen zijn: 

 speciale hulpmiddelen (leesloep); 

 aangepaste lay-out van schriftelijk toetsmateriaal (groot lettertype, afzonderlijke opgaven); 

 individuele (mondelinge) toets of 

 verlenging van de toetsduur, bijvoorbeeld 25% extra tijd voor dyslectici. 
 
De standaard kosten voor een verzoek tot aanpassing van een toets bedragen € 35,-. In het geval een 
extern advies moet worden verkregen worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht. Deze 
worden vooraf voorgelegd. Bezwaar tegen een beslissing kan worden ingediend volgens de 
bezwaarprocedure. 
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BIJLAGE 2: SAMENVATTING KWALIFICATIEDOSSIER 
 

Kenmerken opleiding 
Beveiliger 
Opleidingsdomein:   Veiligheid en Sport, 79100 
Kwalificatiedossier:   Particuliere beveiliging 
Dit kwalificatiedossier bevat 2 opleidingen: 

 Beveiliger 

 Coördinator beveiliging 
 
Beveiliger, 25407 
Niveau:     2 
Kenniscentra:     
Wettelijke beroepsvereisten:  ja 
Type:    Basisberoepsopleiding  
Nominaal:    3200 uren 
Certificaten:    Ja, certificaat B 
Branchevereisten  Nee 
 

Kerntaken en werkprocessen 
Basis deel 
B1-K1 Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen 
B1-K2 Treedt repressief op 
B1-K3 Voert dienstverlenende taken uit  
 

Generieke onderdelen 
Elke kwalificatie kent ook generieke kwalificatieonderdelen.  

 Nederlandse taal en rekenen 
o De referentieniveaus en de kwalificatie - eisen voor dit generieke onderdeel zijn 

opgenomen in bijlage 1 bij het Besluit referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen. 
Deze bijlage is te vinden op www.kwalificatiesmbo.nl en vormt een integraal onderdeel 
van deze kwalificatie. 

o Het gaat hierom het referentieniveau 2F 

 Loopbaan en burgerschap  
o De kwalificatie-eisen zijn opgenomen in bijlage 1 bij het Examen- en kwalificatiebesluit 

beroepsopleidingen WEB en vormen integraal onderdeel van deze kwalificatie. 
 

Basisdeel 
Beroepsspecifieke onderdelen, algemeen 
 

Typering Beroepsgroep 
De beveiliger en zijn context 
 
Meestal werken beveiligers bij een particuliere beveiligingsorganisatie die hen uitplaatsen bij 
opdrachtgevers. Dit vraagt de vaardigheid om te kunnen schakelen. Overal zijn andere instructies, de 
culturen verschillen, de organisaties zitten anders in elkaar en de primaire processen verschillen. 
Ongeveer 10% van de beveiligers werkt bij de eigen beveiligingsdienst van een onderneming, 
bijvoorbeeld bij een ziekenhuis. 
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De branche onderscheidt verschillende sectoren, zoals objectbeveiliging, mobiele surveillance, 
winkelbeveiliging, detentietoezicht, geld- en waardetransport en particuliere alarmcentrales. Ook 
worden beveiligers steeds meer ingezet in het publieke domein.  
 
Typerende beroepshouding  
Beveiliging is geen doel op zich. Beveiliging heeft als doel de belangen van organisaties te 
beschermen opdat zij ongehinderd hun bedrijfsactiviteiten kunnen uitvoeren. Beveiligers en 
coördinatoren beveiliging moeten zich bewust zijn van de ondersteunende rol die ze hebben ten 
aanzien van het primaire proces van een organisatie. Dit vereist een alerte en tegelijkertijd 
dienstverlenende houding, een interesse in wat er in een organisatie gebeurt en een oog voor de 
risico’s en dreigingen waaraan een organisatie is blootgesteld. Beveiligingsmedewerkers zijn er om 
de veiligheid te waarborgen en moeten zelf dus volkomen betrouwbaar zijn. 
Beveiligingsmedewerkers moeten durven optreden, zonder te grote risico's te nemen. Ze dragen een 
uniform en als er iets gebeurt of als mensen een vraag hebben, wordt er actie van ze verwacht. 
Beveiligers moeten representatief zijn, het uniform draagt daaraan bij. Verder is het heel belangrijk 
dat beveiligingsmedewerkers bereid zijn samen te werken, zowel binnen het team als met personeel 
van andere afdelingen. Beveiligen kun je niet alleen, de ogen en oren van iedereen zijn daarbij nodig 
 
B1-K1: Signaleert risico’s en neemt preventieve maatregelen 
 
Kennis en vaardigheden:  
heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen benodigd voor het uitvoeren 
van beveiligingswerkzaamheden 
heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen m.b.t. werknemers en Arbo 
heeft basiskennis van de verschillende soorten beveiligingsmaatregelen en hulpmiddelen 
heeft basiskennis van de verschillende veiligheidsorganisaties en -beroepen in Nederland en van de 
veiligheidsketen 
heeft basiskennis van de verschillende vormen van beveiligen en de technische en administratieve 
hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt 
heeft basiskennis van diverse legitimatiebewijzen en identiteitsbewijzen en de toepassingen daarvan 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. brand, risico’s bij brand en mogelijke maatregelen 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. beveiligen en van beveiligingsprocedures 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. communicatieproces, veilige communicatie en 
etherdiscipline 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. de inrichting van organisaties 
heeft basiskennis van het begrippenkader rondom dienstverlening 
heeft basiskennis van het doel en de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen 
heeft kennis van begrippen en regels m.b.t. vertrouwelijkheid en ethiek 
heeft kennis van de vormen van beveiliging en de hulpmiddelen die daarbij gebruikt worden 
heeft kennis van het belang van samenwerking in een team, informatieoverdracht, loyaliteit, 
gezamenlijk belang 
heeft kennis van veelvoorkomende risico’s waartegen gebouwen en goederen beveiligd worden in 
relatie tot de aard van de te beveiligen organisatie 
kan op privaatrechtelijke gronden fouilleren en visiteren 
kan bejegeningswijze en gesprekstechniek gebruiken die past bij de situatie 
kan een signalement opstellen en personen herkennen a.d.h.v. signalement 
kan het NAVO spelalfabet toepassen bij het doorgeven van informatie 
kan etherdiscipline toepassen 
kan rapporteren middels dagrapport/dienstrapport, specifiek rapport, logboek en kan formulieren 
invullen 
kan risico’s inschatten bij het waarnemen van afwijkende situaties 
kan risico’s inschatten en gebreken aan beveiligingsmaatregelen herkennen 
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kan security awareness toepassen en kan veilig werken 
kan toegangssystemen en camera-systemen gebruiken 
kan uitleg geven over veiligheidsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen 
 
B1-K2 Treedt repressief op 
Kennis en vaardigheden 
heeft basiskennis van de bepalingen en begrippen van de Arbo-catalogus Particuliere beveiliging 
t.a.v. ongewenst gedrag, agressie en geweld 
heeft basiskennis van de relatie tussen gedrag, achtergrond van gedrag en de daarvoor effectieve 
communicatietechniek 
heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen benodigd voor het uitvoeren 
van beveiligingswerkzaamheden 
heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen m.b.t. werknemers en Arbo 
heeft basiskennis van de verschillende soorten beveiligingsmaatregelen en hulpmiddelen 
heeft basiskennis van de verschillende veiligheidsorganisaties en -beroepen in Nederland en van de 
veiligheidsketen 
heeft basiskennis van de verschillende vormen van beveiligen en de technische en administratieve 
hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. brand, risico’s bij brand en mogelijke maatregelen 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. beveiligen en van beveiligingsprocedures 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. communicatieproces, veilige communicatie en 
etherdiscipline 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. de inrichting van organisaties 
heeft basiskennis van het doel en de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen 
kan bejegeningswijze en gesprekstechniek gebruiken die past bij de situatie 
kan conflicthanteringstechnieken toepassen incl. richtlijnen uit ARBO-catalogus Particuliere 
beveiliging 
kan de meest voorkomende verdovende middelen herkennen 
kan de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen t.a.v. Arbo- en milieuwetgeving; Arbo-
catalogus Particuliere 
beveiliging toepassen 
kan een signalement opstellen en personen herkennen a.d.h.v. signalement 
kan herkennen dat iemand onder invloed verkeert van alcohol of drugs en passend handelen 
kan het NAVO spelalfabet toepassen bij het doorgeven van informatie 
kan procedures bij beginnende brand en bij brand uitvoeren 
kan rapporteren middels dagrapport/dienstrapport, specifiek rapport, logboek en kan formulieren 
invullen 
kan risico’s inschatten bij het waarnemen van afwijkende situaties 
kan security awareness toepassen en kan veilig werken 
 
B1-K3 Voert dienstverlenende taken uit. 
Kennis en vaardigheden:  
heeft basiskennis van de bepalingen en begrippen van de Arbo-catalogus Particuliere beveiliging 
t.a.v. ongewenst gedrag, agressie en geweld 
heeft basiskennis van de relatie tussen gedrag, achtergrond van gedrag en de daarvoor effectieve 
communicatietechniek 
heeft basiskennis van de relevante wetgeving, bepalingen en begrippen benodigd voor het uitvoeren 
van beveiligingswerkzaamheden 
heeft basiskennis van de verschillende soorten beveiligingsmaatregelen en hulpmiddelen 
heeft basiskennis van de verschillende veiligheidsorganisaties en -beroepen in Nederland en van de 
veiligheidsketen 
heeft basiskennis van de verschillende vormen van beveiligen en de technische en administratieve 
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hulpmiddelen die daarbij worden gebruikt 
heeft basiskennis van diverse legitimatiebewijzen en identiteitsbewijzen en de toepassingen daarvan 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. beveiligen en van beveiligingsprocedures 
heeft basiskennis van het begrippenkader m.b.t. communicatieproces, veilige communicatie en 
etherdiscipline 
heeft basiskennis van het begrippenkader rondom dienstverlening 
heeft basiskennis van het doel en de toepassing van persoonlijke beschermingsmiddelen 
heeft kennis van begrippen en regels m.b.t. vertrouwelijkheid en ethiek 
heeft kennis van beveiligingsjargon in het Engels 
heeft kennis van het belang van samenwerking in een team, informatieoverdracht, loyaliteit, 
gezamenlijk belang 
kan bejegeningswijze en gesprekstechniek gebruiken die past bij de situatie 
beveiliging 
kan het NAVO spelalfabet toepassen bij het doorgeven van informatie 
kan in het Engels bezoekers ontvangen, telefoon aannemen en informatie geven 
kan etherdiscipline toepassen 
kan oproepen afhandelen, incl. die van bedreigende aard 
kan rapporteren middels dagrapport/dienstrapport, specifiek rapport, logboek en kan formulieren 
invullen 
kan risico’s inschatten bij het waarnemen van afwijkende situaties 
kan security awareness toepassen en kan veilig werken 
kan toegangssystemen en camera-systemen gebruiken 
kan uitleg geven over veiligheidsmaatregelen, zoals persoonlijke beschermingsmiddelen 
kan voor afgifte, beheer en ontvangst van goederen en post zorg 
 

Keuzedelen 
 
Er zijn diverse keuzedelen aan deze opleiding  verbonden. Uit het aanbod van keuzedelen moet de 
student ten minste één keuze maken. Het keuzedeel vergroot de arbeidsmarktkansen van de mbo -
student of vergemakkelijkt de doorstroom naar een vervolgstudie. Het vormt als het ware een ‘plus’ 
op het diploma. Voor het keuzedeel geldt een inspanningsverplichting, het behalen van een positief 
resultaat voor het examen van het keuzedeel is dan ook geen onderdeel van de kwalificatie-eis. 
De beschikbare keuzedelen voor dit kwalificatiedossier zijn te vinden op www.s-bb.nl.  
Op deze website staat ook een overzicht met alle keuzedelen gekoppeld aan kwalificaties. 
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BIJLAGE 3: FORMULIEREN 
 
Werkprocessen en prestatie indicatoren 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kerntaak 1 

B1-K1 Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen 

 

Werkproces1 

B1-K1-W1 Voert toegangs- en uitgangscontroles uit 

 

Indicatoren 

1. Signaleert op tijd afwijkingen op de normale situatie die risico’s kunnen vormen voor de 
veiligheid.  

2. Neemt snel een beslissing waarbij hij rekening houdt met risico’s die een rol spelen bij 
het weigeren of juist toelaten van een persoon of voorwerp. Bij het nemen van de 
beslissing toont hij uiterlijk geen twijfel. 

3. Behandelt alle bezoekers gelijkwaardig en discrimineert/selecteert niet op andere 
aspecten dan die in de procedures staan. 

4. Kiest een bejegening en mate van striktheid die past bij de situatie en past die op de 
juiste manier toe. 

5. Legt regels aan bezoekers en personeelsleden rustig en zelfverzekerd uit waarbij hij zijn 
formulering aanpast aan de personen, zodat deze begrijpen wat er van hen verwacht 
wordt en de regels opvolgen. 

6. Houdt zich aan de instructies en procedures, ook als er lange tijd geen 
onregelmatigheden zijn of als bezoekers weerstand bieden. 

7. Let op eigen veiligheid, stelt grenzen 

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Samenwerken en overleggen 

3. Ethisch en integer handelen 

4. Presenteren 

5. Vakdeskundigheid toepassen 

6. Instructies en procedures opvolgen 

7. Met druk en tegenslag omgaan 

 

Kerntaak 1 

B1-K1 Signaleert risico's en neemt preventieve maatregelen 

Werkproces 2 

B1-K1-W2 Voert surveillances en controles uit 

 

Indicatoren 

1. Signaleert risico’s voor de veiligheid of voor de doorgang van bedrijfsprocessen door zijn 
geheugen, zintuigen en binnen het team beschikbare informatie te gebruiken. 

2. Maakt op een prettige manier contact met personen opdat zij weten dat ze gezien zijn 
en het risico dat zij een gevaar gaan vormen verkleind wordt. 
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3. Maakt bij het constateren van risico's de keuze of hij wel of niet handelt, waarbij hij 
rekening houdt met de context en zijn eigen veiligheid en waarbij hij achteraf zijn keuze 
op een verantwoorde manier kan onderbouwen. 

4. Stemt te nemen preventieve maatregelen af opdat bedrijfsprocessen niet onnodig 
verstoord worden. Neemt vervolgens de maatregelen. 

5. Geeft gerichte aanwijzingen op zo'n manier dat personen zijn aanwijzingen opvolgen en 
past daarbij zijn aanspreekstijl aan de personen en de situatie aan. 

6. Volgt geldende procedures, instructies en wettelijke richtlijnen consequent op en toont 
daarbij discipline ook als er lange tijd niets gebeurt. 

7. Stelt heldere rapportages op ten dienste van de eigen organisatie en derden.  

8. Deelt relevante informatie met collega's.  

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Samenwerken en overleggen 

3. Ethisch en integer handelen 

4. Presenteren 

5. Formuleren en rapporteren 

6. Vakdeskundigheid toepassen 

7. Instructies en procedures opvolgen 
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Kerntaak 2 

B1-K2 Treedt repressief op 

 

Werkproces1 

B1-K2-W1 Treedt op bij ongewenst gedrag 

 

Indicatoren 

1. Observeert de omgeving en schat risico's juist in. 

2. Neemt de juiste maatregelen om een zo veilig mogelijk omgeving te creëren en houdt 
contact met collega. 

3. Spreekt de persoon duidelijk aan met de reden van aanspreken. 

4. Reageert steeds beheerst volgens conflicthanteringmodel. 

5. Werkt volgens afspraken en procedures bijv. volgens model in Arbo-catalogus 
Particuliere beveiliging. 

6. Laat zich niet meeslepen door zijn gevoelens en blijft effectief presteren. 

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Samenwerken en overleggen 

3. Ethisch en integer handelen 

4. Presenteren 

5. Formuleren en rapporteren 

6. Instructies en procedures opvolgen 

7. Met druk en tegenslag omgaan 

 

Kerntaak 2 

B1-K2 Treedt repressief op 

 

Werkproces 2 

B1-K2-W2 Houdt verdachten aan 

 

Indicatoren 

1. Handelt doortastend en houdt rekening met mogelijke risico’s van escalatie en geweld. 

2. Stemt zijn handelen af met meldkamer/centrale post en eventuele anderen. 

3. Laat persoonlijke vooroordelen geen rol spelen bij de beslissing om een verdachte aan te 
houden en bij de bejegening van verdachten. 

4. Informeert de opsporingsambtenaar aan wie hij de aangehouden persoon overdraagt op 
zo’n manier dat deze je juiste vervolgstappen kan nemen. 

5. Blijft effectief presteren in de stressvolle situatie van een aanhouding. 

6. Rapporteert na afloop van de aanhouding zodanig dat juridische problemen in verband 
met de aanhouding worden voorkomen en het voor anderen duidelijk is hoe de situatie 
rond de aanhouding was. 

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Samenwerken en overleggen 
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3. Ethisch en integer handelen 

4. Formuleren en rapporteren 

5. Instructies en procedures opvolgen 

6. Met druk en tegenslag omgaan 

 

Kerntaak 2 

B1-K2 Treedt repressief op 

 

Werkproces 3 

B1-K2-W3 Treedt op bij incidenten 

 

Indicatoren 

1. Reageert alert op een alarm of oproep. 

2. Stelt door logisch denken, aflezen van apparatuur in combinatie met het gebruiken van 
zijn ervaring vast of het een niet-reëel of reëel alarm betreft en stelt vast wat de oorzaak 
van het alarm is. 

3. Handelt kordaat en met zelfvertrouwen, geeft aanwijzingen op zo'n manier dat men zijn 
aanwijzingen opvolgt en brengt vertrouwen in de goede afloop over op anderen 
waardoor er zo veel mogelijk rust ontstaat. 

4. Stemt af met de meldkamer/centrale post en informeert tijdens en na het incident 
hulpdiensten en andere betrokkenen snel en to-the-point. 

5. Handelt ook in emotionele en gevaarlijke situaties doortastend en doeltreffend waarbij 
hij zich niet laat meeslepen door zijn gevoelens. 

6. Houdt zich aan de procedures en volgt daarnaast de instructies op van degene die de 
leiding heeft bij het incident of de calamiteit. 

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Samenwerken en overleggen 

3. Formuleren en rapporteren 

4. Vakdeskundigheid toepassen 

5. Instructies en procedures opvolgen 

6. Met druk en tegenslag omgaan 

 

Kerntaak 3 

B1-K3 Voert dienstverlenende taken uit  

 

Werkproces1 

B1-K3-W1 Biedt service en hulp 

 

Indicatoren 

1. Gaat discreet om met vertrouwelijke gegevens zodat hij geen informatie geeft die 
schade kan berokkenen aan het (klant)bedrijf. 

2. Geeft duidelijke en doeltreffende routeaanwijzingen door zijn richtingsgevoel te 
gebruiken, tijd en afstand goed in te schatten en plattegronden te gebruiken. 

3. Weegt af hoe ver hij kan gaan in de dienstverlening en zorgt ervoor dat de veiligheid 
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nooit in het geding komt. 

4. Toont zich hulpvaardig, dienstverlenend en betrouwbaar door een open houding aan te 
nemen, zich onkreukbaar te gedragen en mensen, indien nodig, hulp te bieden en 
vragen te beantwoorden. 

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Ethisch en integer handelen 

3. Presenteren 

4. Samenwerken en overleggen 

 

Kerntaak 3 

B1-K3 Voert dienstverlenende taken uit  

 

Werkproces 2 

B1-K3-W2 Voert (eenvoudige) baliewerkzaamheden uit 

 

Indicatoren 

1. Weegt af of de veiligheid in het geding is en neemt de juiste maatregelen conform de 
instructies. 

2. Raadpleegt of betrekt anderen als maatregelen moeten worden getroffen die hij niet zelf 
kan of mag uitvoeren of als hij bepaalde dienstverlening niet kan bieden. 

3. Geeft duidelijk, vriendelijk en zelfverzekerd uitleg aan personen naar aanleiding van 
gestelde vragen en controleert of zij begrijpen wat hij heeft gezegd. 

 

Competenties 

1. Beslissen en activiteiten initiëren 

2. Samenwerken en overleggen  

3. Presenteren 

4. Presenteren, Instructies en procedures opvolgen. 

 


