
 

Naam van de opleiding 
 

Basis Beroepsopleiding Beveiliger (BBB) 

Algemene beschrijving  De Basis Beroepsopleiding Beveiligers bereidt de deelnemers voor op het vak 
van beveiliger. De opleiding bestaat uit een theoriegedeelte en een stage. 

Doelen / eindtermen Het doel van de opleiding is de deelnemers te bekwamen als beveiligers door 
hen toe te rusten met de kennis, vaardigheden en houding die nodig zijn 
voor het houden van preventief toezicht, het repressief optreden, 
surveilleren en alarmopvolging op het (semi) private en publieke domein en 
bij overheidsgebouwen. 

Inhoud / onderwerpen De opleiding bestaat uit 7 deelkwalificaties met in totaal 31 
onderwijseenheden: 
 
1. Deelkwalificatie 1: Communicatie  

Communicatieve vaardigheden 
Nederlands  
Engels  
Spaans  
Papiaments  
Schriftelijk vastleggen (Rapporteren) 

 

2. Deelkwalificatie 2: Wet en regelgeving 
Basiskennis staatsrecht / Inleiding recht 
Strafrecht  
Strafvordering  
Bijzondere wetten 
Basiskennis privaatrecht 
Ambts- en geweldsinstructie 
Penitentiair recht 
 

3. Deelkwalificatie 3: Praktische vaardigheden  
Gevaarsbeheersing en situatiegericht optreden  
Praktisch optreden (toegangscontrole en controle overige posten) 
Wapenleer  
Schietvaardigheid 
BHV  
Fysieke vaardigheidstraining 
Ongewapende zelfverdediging 

 

4. Deelkwalificatie 4: Persoonlijk maatschappelijke vorming 
Sociologie 
Sociale psychologie 
Beroepsethiek / beroepshouding 
Reflectie / Studie-loopbaanbegeleiding (SLB) 

 

5. Deelkwalificatie 5: Digitale middelen 
ICT (Windows, Word, Excel en Power point) 
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Overige software (indien van toerpassing) 
 

6. Deelkwalificatie 6: Oriëntatie op beroepenveld 
Taak en organisatie 
Beroepsoriëntatie 
Beveiligingsleer 
Infectieziektes 

 

7. Deelkwalificatie 7: Praktijkvorming 
Beroepspraktijkvorming )BPV) 

Werkvormen Klassikale contacturen, cases, groeps- en praktijkopdrachten, individuele 
opdrachten, simulaties / praktische oefeningen, beroepspraktijkvorming, 
zelfstudie 

Doelgroepen  Personen die werkzaam (gaan) zijn in een functie van beveiliger. 

Groepsgrootte 12-18 personen. 

Instroomeisen VSBO PKL werk en denkniveau. 

Aanmelding door / via Diensthoofd. 

Locatie ORV. 

Docenten Diverse docenten van ORV, externe docenten voor bepaalde onderwerpen. 
Elk klas heeft een klassenbegeleider en klassenoudste. 

Lesstof Syllabi en wetboeken. 

Studieduur  De Basisberoepsopleiding beveiligers heeft een duur van ongeveer 55 
lesweken (ongeveer 2485 studiebelastingsuren). Dit is exclusief rekrutentijd, 
examens en vakantieperiodes. 
Voorafgaan aan de start van de opleiding vindt de rekrutentijd plaats. De 
duur hiervan is 2 weken (80 studiebelastingsuren). Het doel van de rekruten 
tijd is het verbeteren van de fysieke en mentale conditie, teambuilding, het 
versterken van individuele teamgeest en het vergroten van het 
aanpassingsvermogen.  

Zelfstudietijd  Gemiddeld 2 uren per dag 

Afronding  Elke onderwijseenheid wordt afgesloten met een examen, m.u.v. 
Beroepsethiek  

Certificaat / diploma Deelcertificaten en diploma (SBO2) 

LB 
MB 

LB no. 14/3510 (30 december 2014) Tijdelijk landsbesluit Opleidingen 
Opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheidszorg.  
MB no. 2014/047725 van de Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur 
en Sport, m.b.t. erkenning opleidingen ORV. 
MB d.d. 6 feb 2015 Examenreglement. 

Bijzonderheid Voorafgaande aan de opleiding vindt een recrutenperiode van 2 weken 
plaats. Het doel hiervan is het verbeteren van de teambuilding, individuele 



 

teamgeest, aanpassingsvermogen en verbeteren van de fysieke en mentale 
conditie. 

Kosten Wordt op aanvraag berekend   

 

 


