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Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt.  

Veneberg Beveiligingsopleidingen Borculo 2018 
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Wie is Veneberg Beveiligingsopleidingen? 

Veneberg Beveiligingsopleidingen is een onderdeel van Veneberg Security Team. Veneberg 

Beveiligingsopleidingen is een particulier opleidingsinstituut met het werkgebied Oost-Nederland.  

 

Wij hebben een opleidingscentrum in Borculo waar interne, maar ook externe partijen terecht kunnen 

voor een opleiding. Veneberg Beveiligingsopleidingen biedt de erkende mbo 2 opleiding Beveiliger 

aan. Om deze opleiding met succes af te ronden moet je als student, onder de verantwoordelijkheid 

van de overheid, een landelijk erkend examen met goed gevolg afronden. 

 

Wat kun je verwachten van het beroep Beveiliger? 

Lijkt het je leuk om diverse objecten of evenementen te beveiligen? 

Beveiligers worden vaak ingezet ten behoeve van publieke taken, zoals bij het toezicht houden op de 

openbare weg, bij parkeercontroles, de beveiliging van industrieterreinen of objecten als ziekenhuizen 

of grote bedrijven. 

 

Als Beveiliger controleer en surveilleer je en zorg je er voor dat risico’s voortijdig worden gesignaleerd 

en er op tijd maatregelen worden genomen. Dit heet preventief toezicht houden. 

Mocht er toch iets gebeuren, dan handel je als er een incident of calamiteit optreedt. Dat is 

bijvoorbeeld het geval bij ongevallen, brand en inbraak. Afhankelijk van de aard van het incident of de 

calamiteit onderneem je actie.  

 

Als je als Beveiliger iemand op heterdaad betrapt, kan je overgaan tot aanhouding van de verdachte. 

Ook voer je als Beveiliger dienstverlenende werkzaamheden uit. Je wijst bezoekers de weg, adviseert 

mensen over een parkeerplaats, etc. Daarnaast ontvang je bezoekers vanuit bijv. een (portiers)loge, 

of vanachter een balie. 

 

Als Beveiliger heb je de mogelijkheid om ergens in dienstverband te gaan werken, maar ook om als 

oproepkracht aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld naast een andere baan. 

 

Wat verwachten wij van jou alvorens je start met de opleiding Beveiliger? 

 Een goede motivatie om te werken en te leren 

 Een dienstverlenende instelling  

 Een stevige persoonlijkheid  

 Goede sociale en communicatieve vaardigheden  

 Representatieve en positieve uitstraling  

 Verzorgd uiterlijk  

 Goede beheersing Nederlandse taal  

 Blanco strafregister  

 Bereidheid om onregelmatig te werken  

 Beschikking over een rijbewijs en auto  

 Vooropleiding op minimaal VMBO 

 Minimale leeftijd 18 jaar  

 

Informatie over de opleiding Beveiliger 

De door Veneberg Beveiligingsopleidingen aangeboden opleiding Beveiliger is een mbo opleiding op 

niveau 2 met crebonummer 25407.  
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Opleidingsduur 

De opleiding wordt gepland in een studiejaar. Wie sneller kan, mag ook sneller door de opleiding. 

Onze ervaring is dat het goed mogelijk is om binnen één studiejaar de opleiding af te ronden. 

De lessen staan gepland op maandag en woensdag van 18.30 - 22.00 uur.  

 

Wijze van opleiden 

Veneberg Beveiligingsopleidingen onderscheidt naast lessen en trainingen 

ook een praktijkdeel, ook wel stagelopen of beroepspraktijkvorming genoemd. 

Lessen/trainingen hebben tot doel om de theorie bij te brengen. Tijdens de 

stage pas je toe wat je tijdens de lessen/trainingen hebt geleerd en houd je 

een praktijkwerkboek bij.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhoud van de opleiding Beveiliger  

De inhoud van de opleiding Beveiliger is verdeeld in lessen/trainingen met daarin theorie en praktijk 

over het:  

 

o preventief toezicht houden op de veiligheid 
o uitvoeren van toegangs- en uitgangscontroles  
o uitvoeren van surveillance en controles  
o optreden bij incidenten en calamiteiten  
o aanhouden van verdachten  
o uitvoeren van dienstverlenende werkzaamheden  
o bieden van service en hulp  
o uitvoeren van eenvoudige baliewerkzaamheden 

 

Daarnaast wordt les gegeven in: 

  

o Nederlands  
o Rekenen  
o Loopbaan en burgerschap 

 

Het is van belang eerst vakkennis te beheersen voor je in de praktijk aan het werk gaat als Beveiliger, 

daarom krijg je eerst theorielessen aangeboden.  

 

Nieuw zijn de keuzedelen 

Sinds dit schooljaar dient de opleiding keuzedelen aan te bieden. Het keuzedeel is een verrijking 

van de kwalificatie. Hiermee kan de student zijn vakmanschap verbreden of verdiepen. Het 

keuzedeel is een verplicht onderdeel binnen de mbo-opleiding. De student doet examen voor het 

keuzedeel maar kan hier (nog) niet op zakken. De studielast voor de keuzedelen bedraagt voor 

een MBO 2 opleiding 480 studie-uren. Deze uren worden door ons verdeeld over lesuren, thuis-

studie en de beroepspraktijkvorming. 

 

Leermiddelen 

De student ontvangt van Veneberg Beveiligingsopleidingen alle boeken/leermiddelen die nodig zijn. 

Het studiemateriaal wordt per vak samengesteld en bestaat uit boeken, e-learning mogelijkheden en  

een reader. Aanvullend materiaal wordt door de docent/trainer tijdens de opleiding/training uitgereikt.  
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Gegarandeerde stageplek 

De praktijkstage vindt plaats naast het volgen van theorielessen. Je hoeft hierbij nog niet geslaagd te 

zijn voor de theorie. Je loopt stage bij een ‘leerbedrijf’. In principe lopen alle studenten van Veneberg 

Beveiligingsopleidingen stage bij het leerbedrijf Veneberg Security BV. Het leerbedrijf Veneberg 

Security BV is erkend door Stichting Beroepssonderwijs Bedrijfsleven (SBB). Het grote voordeel voor 

de student is dat de lijnen tussen de theorie- en de praktijkopleider kort zijn. Ander voordeel is dat er in 

alle takken van de beveiliging stage gelopen kan worden, waardoor je als student een goed beeld 

krijgt van de beveiligingsbranche.  

 

Afspraken over de beroepspraktijkvorming worden neergelegd in een aparte praktijkovereenkomst 

tussen de student, de onderwijsinstelling Veneberg Beroepsopleidingen en het leerbedrijf dat de 

beroepspraktijkvorming verzorgt.  

 

Het aantal uren dat je stage loopt is ca. 960 uur. 

 

 
 

Legitimatiebewijs 

Om in de beveiligingsbranche te kunnen werken, heb je een zgn. legitimatiebewijs particuliere 

beveiligingsorganisatie nodig. Daarmee kan het leerbedrijf het legitimatiebewijs aanvragen bij de 

afdeling Bijzondere Wetten van de politie. Dit heet een screening. Hierbij worden je antecedenten 

onderzocht. Dit is standaard voor iedereen die binnen een particuliere beveiligingsorganisatie wil 

werken. Indien je screening akkoord is, ontvangt het leerbedrijf toestemming van de politie voor het 

verstrekken van een beveiligingspas voor de duur van het stage traject. Je ontvangt dan je zgn. grijze 

stagepas. Voor aspirant-beveiligers is deze pas maximaal 12 maanden geldig. Binnen die periode 

moet je de praktijkstage hebben vervuld.  

 

Belangrijk: als je denkt dat je problemen zou kunnen ondervinden bij de screening door de politie, bijv. 

doordat je eerder problemen hebt gehad met Justitie, bieden wij de mogelijkheid om tegen een 

geringe vergoeding van €35,00 een voorscreening aan te vragen. Op die manier wordt snel duidelijk 

of een stagepas zal worden verleend of niet. Doe je dit niet en blijkt tijdens de opleiding dat je geen 

pas krijgt, bestaat de mogelijkheid dat wij de opleiding dienen te beëindigen. Je blijft dan wel 50% van 

de opleidingskosten verschuldigd. Bij twijfel adviseren wij dus een voorscreening. 

 

 

Regelingen 

Omdat Veneberg Beveiligingsopleidingen een erkende mbo opleiding aanbiedt zal zij conform de 

onderwijswetgeving een aantal regelingen en contracten verstrekken. 
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In de praktijk betekent dit dat elke student, nadat er een (positieve) intake heeft plaatsgevonden, een: 

o Onderwijsovereenkomst tekent 
o Stage overeenkomst tekent 
o Een studentenstatuut krijgt uitgereikt (of kenbaar wordt gemaakt via de intranet site van 

Veneberg Beveiligingsopleidingen) 
o Een Onderwijs- en examenregeling ontvangt (of kenbaar wordt gemaakt via de intranet site 

van Veneberg Beveiligingsopleidingen) 
o Een rooster krijgt uitgereikt (of kenbaar wordt gemaakt via de intranet site van Veneberg 

Beveiligingsopleidingen) 
 

In de onderwijsovereenkomst en het studentenstatuut staat gedetailleerde informatie over rechten en 

plichten van de student en van Veneberg Beveiligingsopleidingen. 

 

Lessen/trainingen 

Voor een goed verloop van je opleiding dien je alle lessen te volgen. Dit geldt ook voor de lessen 

Nederlands, Rekenen, Engels en Loopbaan en Burgerschap. De lestijden worden ruim op tijd bekend 

gemaakt.  

 

Per jaar worden er 210 lesuren ingeroosterd. Daarnaast loop je, zoals al gezegd ca. 960 uur stage. 

Met ca. 430 uren thuisstudie en enkele examentrainingen bedraagt de gehele studielast ca. 1600 uur. 

 

Vakinhoudelijke examinering 

De vakinhoudelijke Beveiligersexamens worden niet door Veneberg Beveiligingsopleidingen zelf 

afgenomen maar door het daarvoor aangewezen instituut SVPB. Dit is een onafhankelijke 

examenorganisatie. Veneberg Beveiligingsopleidingen bereidt de student middels de lessen/trainingen 

goed voor op de examens. 

 

Examens voor Nederlands, Rekenen en Engels 

Om het mbo niveau 2 diploma Beveiliger te ontvangen moet je naast het vakinhoudelijke examens 

ook examen doen in Nederlands en Rekenen. Deze examens worden door Veneberg 

Beveiligingsopleidingen verzorgd.  

 

Bij Loopbaan en Burgerschap wordt er geen examen afgelegd maar heeft de student een 

inspanningsverplichting. 

 

Baanperspectief 

Het is onze intentie om de mensen die wij toelaten tot de opleiding, bij gebleken geschiktheid, door te 

laten stromen naar een baan in onze beveiligingsorganisatie. 

 

Kosten 

De kosten voor de opleiding bedragen €1.750,= Bij dit bedrag zijn de leermiddelen en de kosten voor 

de stagebegeleiding inbegrepen. Het enige dat u zelf nog dient te betalen zijn de examenkosten bij de 

SVPB in Amersfoort. Mocht het bedrag te hoog zijn om ineens te voldoen, dan is een 

betalingsregeling mogelijk. 

 

Persoonlijk gesprek 

Indien je interesse hebt om de opleiding tot Beveiliger te volgen, dan bieden we je de mogelijkheid om 

met een van onze mensen te spreken. In een persoonlijk gesprek kunnen we dan de mogelijkheden 

bespreken en samen met jou bepalen of toelating tot onze opleiding tot de mogelijkheid behoort. 

 

Een verzoek om een persoonlijk gesprek kun je kenbaar maken via: info@veneberg.com 

 

Op de volgende bladzijde vind je onze verdere contactgegevens. 
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Adressen en belangrijke gegevens 

 

Les/ trainingslocatie 

Veneberg Beveiligingsopleidingen  

Korenbree 20  

7271 LH  Borculo 

Telefoon: 0545-273312 
Email: Info@veneberg.com 
 
Openingstijden secretariaat Veneberg Beveiligingsopleidingen: 
Maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.30 uur 
 
Examenorganisatie SVPB  
Postbus 292  
3990 GB Houten  

Bezoekadres SVPB:  
Pelmolen 2 
3994 XZ Houten  

Telefoon: 030 - 639 11 39  
Fax: 030 - 634 07 87  
E-mail: info@svpb.nl 
Internet: www.svpb.nl 

SVPB Amersfoort 

Bezoekadres Amersfoort:  
Plotterweg 1 
3821 BB Amersfoort 
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