Beveiliging niveau 2/3/4

Leerjaar 1 (niveau 2) | basisjaar
Je start deze opleiding met een verplicht basisjaar,
waarin je je oriënteert op diverse mogelijkheden
binnen de geüniformeerde beroepen. Daarnaast
behaal je een waardevol (en voor N3 verplicht)
beveiligingsdiploma. Je ontdekt ook of je de juiste
competenties voor de opleiding en het werkveld
hebt:
•
•
•
•
•
•

Periode 1: Volledig school
Periode 2: Volledig school
Periode 3: 3 dagen stage, 2 dagen school
Periode 4: 3 dagen stage, 2 dagen school

Je bent hulpvaardig
Je bent integer
Je werkt samen
Je straalt overwicht uit
Je bent doortastend
Je discrimineert niet

Als je aan het eind van het eerste leerjaar alles afgerond hebt,
ontvang je je diploma Beveiliger niveau 2.

Leerjaar 2 (niveau 3) | verdiepingsjaar
Periode 1: Volledig school
Periode 2: 2 dagen stage, 3 dagen school
Periode 3: 2 dagen stage, 3 dagen school
Periode 4: 2 dagen stage, 3 dagen school

Tijdens de stageperiode kun je terecht in
verschillende veiligheidsdomeinen:
•
•
•
•

•
•

Ziekenhuizen
Winkel(ketens)
Objectbeveiliging
Dienst Justitiële inrichtingen
Arrestantenzorg
Bedrijventerreinen

Als je aan het eind van het tweede leerjaar alles afgerond hebt,
ontvang je je diploma Beveiliger niveau 3.

Leerjaar 3 (niveau 4) | kopjaar Sociaal Werk
Heb je Beveiliger niveau 3 afgerond? Dan kun je instromen in het kopjaar Sociaal Werk.
In deze vervolgopleiding ga je je verdiepen in het sociale aspect van het veiligheidsdomein.
Wat hebben mensen in de wijk of buurt nodig? Hoe kun je hen als buurt- of jongerenwerker
vooruithelpen en bewaar je tegelijk de rust in de wijk?
Jij biedt mensen veiligheid en een luisterend oor. Je leert advies en informatie te geven,
oefent gesprekstechnieken en loopt stage in het werkveld. Denk aan een buurtsteunpunt
van het Leger des Heils, het wijkbureau van de politie of een Penitentiaire Inrichting.

Periode 1: volledig school
Periode 2: 3 dagen school, 2 dagen stage
Periode 3: 2 dagen school, 3 dagen stage
Periode 4: volledig stage

Periode 1 en 2
Je verdiept je o.a. in:
•
wat mensen in de wijk of buurt nodig
hebben;
•
advies en informatie geven;
•
gesprekken voeren;
•
het helpen van mensen met bijvoorbeeld
schulden.

Tijdens het kopjaar gebruik je de kennis
en vaardigheden die je bij de opleiding
Beveiliging niveau 3 hebt opgedaan als
basis . Daarbovenop komt een stevige
basis sociaal werk, als extra opstapje
dat je goed kunt gebruiken voor jouw
stap naar een uniformberoep in het
veiligheidsdomein.

Periode 3 en 4
Je verdiept je o.a. in:
•
kennismaken met het werken in de
wijk;
•
het werken als vraagbaak bij het
wijksteunpunt van de politie, het
Leger des Heils of op een afdeling
binnen een Penitentiaire Inrichting.

Als je aan het eind van het kopjaar alles
afgerond hebt, ontvang je je diploma niveau 4!

