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Coördinator beveiliging - Niveau 3
Als Coördinator beveiliging ben je een meewerkend voorman/vrouw. Je hebt een verantwoordelijke
functie. Je kunt met de opleiding Coördinator beveiliging gaan werken bij een beveiligingsbedrijf of
bij een bedrijfsbeveiligingsdienst van een grote onderneming.
Neem jij graag verantwoordelijkheid en lijkt het je leuk om in de beveiliging te werken? Dan is de
opleiding Coördinator beveiliging echt iets voor jou. Wil je meer weten, kijk naar het filmpje over het
beroep.
Richting:

Veiligheid

Duur:

Leerweg:

bol

Startmoment(en): september

Niveau:

3

Crebonummer:

Het beroep
Als Coördinator beveiliging ben je een meewerkend
voorman/vrouw. Je hebt een verantwoordelijke functie.
Je maakt planningen en lost problemen op. Daarbij
houd je het overzicht en geef je het goede voorbeeld.
Je schrijft instructies over wat je collega's in sommige
situaties moeten doen. Collega's kunnen met hun
vragen bij jou terecht.
Verder voer je officiële inspecties uit bij eigen
beveiligingsmedewerkers. Als Coördinator beveiliging
werk je mee aan beveiligingsplannen. Je maakt
rapportages (verslagen) voor het management, zodat
zij precies weten wat er aan de hand is.
Je kunt met de opleiding Coördinator beveiliging gaan
werken bij een beveiligingsbedrijf of bij een
bedrijfsbeveiligingsdienst van een grote onderneming.
Je kan ook aan de slag bij andere beroepsomgevingen
zoals bijvoorbeeld particuliere alarmcentrales,
evenementenbeveiliger, geld- en waardetransport of
arrestantenverzorging.

Toelatingseisen
Voor niveau 3:
Diploma vmbo kaderberoepsgericht,
gemengde- of theoretische leerweg
Diploma mbo niveau 2
Overgangsbewijs van 3 naar 4 havo
Diploma havo

2,5 jaar
25408

Belangrijk:
De stage maakt een belangrijk deel uit van je
opleiding. Om stage te kunnen lopen, mag je
geen strafrechtelijk verleden hebben.

De opleiding
Bij de opleiding coördinator bestaat het grootste deel
uit praktijklessen (ongeveer 60 procent). Je leert veel
aan de hand van opdrachten in de praktijk, zoals
stages en praktijkopdrachten bij bedrijven. De
resterende opleidingstijd zit je op school en krijg je
theorievakken.

Goed om te weten:
Om deze opleiding te volgen heb je geen
strafrechtelijk verleden.

De vakken
Je krijgt les in verschillende vakken zoals beveiliging
van objecten 3, wettelijke kaders 3, dienstplanning en
organisatie, leidinggeven, intervisie, rapporteren en
beroepsgericht Engels.
Daarnaast krijgt je ondersteunde lessen voor je
portfolio en werk je aan Nederlands en rekenen en
werk je aan je ICT-vaardigheden. Tijdens de
sportlessen werk je aan je conditie.

Vervolgopleiding
Na je opleiding kan je verder studeren op mbo-niveau
4, bijvoorbeeld de specialistenopleiding Leidinggeven
op basis van vakmanschap. Met het behalen van een
niveau 4 diploma kun je doorstromen naar het hbo.

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/coördinator-beveiliging-/pdf
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Ga je liever werken? Met deze opleiding kan je aan de
slag bij een beveiligingsbedrijf of bij een
bedrijfsbeveiligingsdienst van een grote onderneming.
Maar ook bij andere beroepsomgevingen: zoals
particuliere alarmcentrales, evenementenbeveiliger,
geld- en waardetransport, winkelsurveillant,
arrestantenverzorging, persoonsbeveiliging, of bij de
overheid.

Kosten
Voor het volgen van een opleiding maak je de
volgende kosten:
1. Het cursusgeld
De hoogte van het cursusgeld vind je via
deze link.
2. De opleidingskosten
Dit zijn kosten voor boeken en ander
lesmateriaal. Via deze link krijg je een goed
overzicht van al deze kosten.
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Veiligheid

Kosten
Het lesgeld voor een bol-opleiding bedraagt € 1118,per jaar. De hoogte van het lesgeld wordt ieder jaar
vastgesteld. Vanaf 18 jaar ben je wettelijk verplicht
het bedrag te betalen aan de Dienst Uitvoering
Onderwijs. Naast het lesgeld zijn er ook nog
bijkomende kosten. Dit zijn bijvoorbeeld kosten voor
boeken en ander lesmateriaal.

Locaties
Zwijndrecht
Laurensvliet 2R

ROC Da Vinci College
Algemene telefoonnummer: 088 65 72 657
Informatie opleidingen:
0900 78 90 789
www.davinci.nl

https://www.davinci.nl/index.php/mbo/mbo-opleidingen/coördinator-beveiliging-/pdf

Leerparkpromenade 100
3312 KW Dordtrecht
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