
OPLEIDING MBO 
PARTICULIERE BEVEILIGING 2

Of je nu beveiliger bent van een groot bedrijf, ’s nachts 
op de mobiele surveillance werkt, of tijdens alle festivals 
van Nederland wordt ingezet: het is jouw taak om de orde 
en veiligheid te handhaven. 

HANDHAVEN VEILIGHEID EN ORDE

Jouw aanwezigheid en de manier waarop je met 
klanten en bezoekers omgaat, zorgt ervoor dat iedereen 
zich veilig kan en mag voelen. Een vak dat vraagt om 
een grondige theoretische ondergrond, basiskennis en 
vaardigheden. Ook is de nodige werkervaring belangrijk; 
dit leer je tijdens een stage. De finesses van het vak zijn 
niet aan te leren, dat zit in de mens zélf. Je moet een 
natuurlijk gevoel voor situaties hebben, inschatten hoe 
en wanneer je moet ingrijpen en kunnen zorgen voor 
veiligheid zonder een stempel op de sfeer te drukken.

THEORIE EN  STAGE

Deze allround opleiding tot MBO Particuliere Beveiliger 
2 bestaat uit een theoriegedeelte en een stagegedeelte. 
Het leerbedrijf vraagt een stagepas aan waardoor je 
direct al tijdens de theorieperiode als beveiliger stage 
mag lopen. Onder begeleiding van een praktijkbegelei-
der wordt het praktijkwerkboek uitgewerkt. Naast dat 
B.O.C. Opleidingscentrum het theoriegedeelte aanbiedt, 
zijn wij ook een ECABO-erkend leerbedrijf.

VAKKEN

Wettelijke Kaders
In dit onderdeel komen bijvoorbeeld: soorten recht,
wetboek Strafvordering en Strafrecht, ARBO, wet Per-
soonsbescherming, wet Wapens en Munitie, Opium-
wet en wet Vervoer Gevaarlijke stoffen aan de orde.

Beveiliging van objecten
Denk hierbij aan vakken zoals: Veiligheidssectoren 
Overheid, Beveiligingsvormen, Beveiliging Objecten,  
Calamiteiten, Risicoanalyse, Brandpreventie en 
Blusmiddelen.

Daarnaast komen algemene MBO-examenonderdelen 
zoals: Nederlands, rekenen, Loopbaan & Burgerschap 
en twee verplichte keuzedelen aan bod. 

DUUR OPLEIDING

Het theoriegedeelte wordt in blokken van dagdelen of 
avonden aangeboden, verspreid over een periode van 
twee maanden. De stageduur is afhankelijk van het aan-
tal uren per week dat jij kunt investeren in jouw stage. 
De theorie en praktijk worden afgesloten met  
examens onder toezicht van Stichting Vakexamens voor  
Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB).

TOELATINGSEISEN BEVEILIGER 2 / ESO

       Minimaal 18 jaar

       Positieve uitslag antecentenonderzoek

       Positief advies intakeprocedure B.O.C.  
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Onderdeel van:

EVENEMENTENBEVEILIGER /
EVENT SECURITY OFFICER (ESO)

Indien je uitsluitend als evenementenbeveiliger wilt gaan wer-
ken, dan is de ESO-opleiding de juiste keuze. Deze opleiding is 
korter dan MBO Particuliere Beveiliger 2 en leidt op tot Event 
Security Officer. De opleiding is goed te combineren met een 
baan of andere studie ernaast omdat je in je eigen tempo via 
E-learning het opleidingstraject kunt volgen. 

De theorie geeft je onder andere inzicht in een aantal 
wetgevingen zoals Strafvordering en Strafrecht, Persoons-
bescherming en wet Wapens en Munitie. Ook krijg je les in 
beroepshouding, soorten evenementen, toegangscontrole, 
EHBO, ontruimen en crowd management. Het theoriegedeelte 
wordt afgesloten met een theorie-examen.

Bij een positieve uitslag van dit examen mag je beginnen 
met de praktijkstage. Deze praktijkstage houdt in dat je 10 
praktijkopdrachten gaat maken en een praktijkexamen met 
goed gevolg moet afsluiten waarna je het erkende certificaat 
van Stichting Vakexamens voor Particuliere Beveiligings-
organisaties (SVPB-certifcaat) ontvangt. 

VEILIGHEID. 
BEVEILIGEN IS MENSENWERK.


