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1. Wie is ATP? 
Amsterdam Training Point (ATP) is een door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 

erkende onderwijsinstelling en richt zich met name op de particuliere beveiliging. 

 

ATP biedt o.a. de MBO opleiding Beveiliger 2 (Crebo 25407) aan. Naast de opleiding Beveiliger 2 ver-

zorgt ATP verschillende aanvullende cursussen, zoals: 

- X-Ray Operator/Visitatie; 

- ISPS, Havenbeveiliging; 

- Verkeersregelaar; 

- BHV; 

- VCA. 

 

De opleiding en cursussen worden klassikaal aangeboden op onze locatie in Amsterdam. De voorde-

len van klassikale lessen op locatie zijn: 

- Wekelijks naar school; 

- Contact met de medestudenten; 

- Contact met de docent(en); 

- Bijsturing van de docenten (indien nodig); 

- Begeleiding m.b.t. de voortgang; 

- Extra studiebegeleiding; 

- Begeleiding en ondersteuning tijdens Beroeps Praktijkvorming (BPV) 

 

Naast het verzorgen van de opleiding Beveiliger 2 voor particulieren biedt ATP opleidingstrajecten 

voor het bedrijfsleven aan.  
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2. Beveiliger 2 
Het beroep beveiliger is een verantwoordelijke baan. Een beveiliger heeft onder andere als taak het 

houden van toezicht en het signaleren/optreden bij onregelmatigheden. De beveiliger wordt ook 

steeds vaker ingezet bij dienstverlenende taken. 

 

Tijdens de opleiding wordt de student zowel theoretisch als praktisch opgeleid om uiteindelijk het 

diploma te behalen. Het diploma is een minimale vereiste voor iedereen die wil werken in de beveili-

ging. 

 

Het werk in de beveiliging is erg flexibel. Er zijn veel mogelijkheden om aan de slag te gaan als beveili-

ger, bijvoorbeeld: 

- Objectbeveiliging; 
- Mobiele surveillance; 
- Winkelbeveiliging; 
- Geld- en waarde transport; 
- Detentietoezicht; 
- Particuliere alarmcentrales; 
- Horecabeveiliging; 
- Zorgbeveiliging; 
- Evenementenbeveiliging; 
- Luchthaven Beveiliging; 
- Havenbeveiliging; 
- Hotelbeveiliging; 
- Centralist/alarmkamer. 

 
Beveiligers werken vaak in een team maar een beveiliger voert over het algemeen zijn/haar werk-
zaamheden zelfstandig uit. Waarbij hij/zij contact houdt met een meldkamer of alarmcentrale. Vaak 
zien collega’s elkaar alleen bij dienstoverdracht. Het werk wordt zowel overdag, ‘s-avonds, ’s-nachts 
en in weekenden uitgevoerd. Nationale feestdagen zijn over het algemeen voor een beveiliger geen 
vaste vrije dagen. Op feestdagen is de kans groot aanwezig dat een beveiliger wordt ingeroosterd.  
 
Beveiliger valt onder de sector uniformberoepen. 
Een antecedentenonderzoek vindt altijd plaats door de Korpschef. Hij/zij dient toestemming te verle-
nen om aan het werk te kunnen gaan als beveiliger. 
 

2.1 Opleidingstrajecten 
De beroepsopleiding ‘Beveiliger 2’ is een opleiding op MBO niveau 2. 

ATP hanteert twee trajecten, namelijk Beroeps Begeleidende leerweg (BBL, dit is werkend leren) of 

derde leerweg (OVO).  
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Traject BBL 
Opleiding:  Beveiliger N2 

Crebo:   25690 

Leerweg:  Lerend-werken (BBL) 

Niveau:  2 

Duur opleiding: (maximaal) één jaar 

Studielast:  1600 klokuren per studiejaar, waarvan: 

Lesuren: 250 

Huiswerkuren: 694  

BPV uren: 656 

Aantal weken:   40 

 

De derde leerweg zorgt voor flexibilisering binnen het onderwijs. Het zijn maatwerktrajecten waarbij 

de tijdsduur van de opleiding kan worden verkort op basis van vooropleiding en/of ervaring  en/of 

omstandigheden van de student.  

 

Traject derde leerweg, OVO  

Opleiding:  Beveiliger N2 

Crebo:   25690 

Leerweg:  Derde leerweg  (OVO) 

Niveau:  2 

Duur opleiding: maximaal één jaar, op maat en in overleg 

Studielast:  In overleg en op maat 

Lesuren: In overleg en op maat 

Huiswerkuren: In overleg en op maat  

BPV uren: In overleg en op maat 

 

De opleiding bestaat uit een onderdeel theorie en een onderdeel praktijk. Voor beide onderdelen 

dient er een examen afgelegd te worden. 

 

2.2 Een opleiding volgen bij ATP? 
Voorafgaand de definitieve inschrijving vindt een intakegesprek plaats waarin het traject wordt be-

sproken. Voor de opleiding beveiliger is geen specifieke vooropleiding vereist. Om de kans tot succes 

te vergroten wordt een indicatie gehanteerd van: minimaal NT2/B1 taalniveau, minimaal diploma 

MBO niveau 1 of VMBO K/G/TL. 

 

Tijdens de intake zal ATP de nodige informatie over de opleiding en de begeleiding bespreken. Bij de-

finitieve inschrijving wordt een startdatum afgesproken. Vervolgens maakt ATP een Onderwijsover-

eenkomst (OOK) en een Praktijkovereenkomst (POK) op. Een Onderwijs Examenregeling (OER) een 

deelnemersstatuut en het lesrooster zullen per e-mail worden toegezonden. 

Bij definitieve inschrijving heeft ATP de volgende documenten nodig: 

- Kleurenkopie identiteitsbewijs (geen rijbewijs); 

- Kopie van uw hoogst behaalde diploma/certificaten. 
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3. Het theoretische deel  

3.1 Klassikale les 
ATP heeft haar onderwijsprogramma zo ingericht waarbij twee dagen per week klassikale les wordt 

gegeven. De tijden zijn van 09:30 tot 16:15 uur. De lessen worden verzorgd volgens het lespro-

gramma. Het lesprogramma bestaat uit beroeps specifieke vakken en de generieke vakken. 

 

3.1.1 Beroeps specifieke vakken 
Tijdens de klassikale lessen worden o.a. de beroeps specifieke vakken behandeld. Deze vakken zijn 

gericht op het werkveld van de beveiliging. Dit betreft de volgende vakken: 

- Veiligheid en beveiliging basis; 

- Wet- en regelgeving basis; 

- Waarnemen Basis. 

 

3.1.2 Generieke vakken 
Naast de beroeps specifieke vakken worden 

ook de generieke vakken klassikaal behandeld. 

De generieke vakken betreft de vakken:  

- Nederlandse taal op 2F niveau; 

- Rekenen op 2F niveau; 

- Loopbaan en burgerschap. 

 

3.1.3 Keuzedelen 
Naast vakinhoudelijke aspecten uit het beroep van Beveiliger, die in de theorie en praktijk(lessen) 

aan bod komen, bestaat de opleiding uit zgn. keuzedelen. 

 

Het voordeel van keuzedelen is dat de student voor een gedeelte van de opleiding  de inhoud voor 

zichzelf kan bepalen. Keuzedelen hebben het doel om bovenop de kwalificatie een verdieping of ver-

breding te leveren bij de toerusting voor de arbeidsmarkt of een extra voorbereiding voor een ver-

volgopleiding.  

 

Het keuzedeel maakt onderdeel uit van het examen. Het gemiddeld resultaat van de 2 keuzedelen 

tellen mee voor het diploma.   

Uit de volgende keuzedelen kan worden gekozen:  

- K0743 Port Safety & security; 
- K0951 Beveiliging in de Zorg; 
- K0885 Winkelbeveiliging. 

 

3.1.4 Vrijstelling 
Om in aanmerking te komen voor eventuele vrijstelling voor één van de onderdelen van de opleiding 

moet een verzoek tot vrijstelling worden ingediend bij de examencommissie.   

Het verzoek dient per e-mail  ingediend te worden op het e-mailadres: info@amsterdamtraining-

point.nl. Vrijstellingen zijn gebonden aan wettelijke regels en worden alleen verstrekt op basis van 

een recente gevolgde relevante opleiding. Voorwaarden voor vrijstellingen kunnen worden geraad-

pleegd in de Onderwijs- en examenregeling van de opleiding beveiliger (OER). 

 

mailto:info@amsterdamtrainingpoint.nl
mailto:info@amsterdamtrainingpoint.nl
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3.2 Presentie 
ATP verwacht inzet en motivatie van haar studenten. Ter voorbereiding op het theorie examen is het 

belangrijk dat alle lessen worden bijgewoond. Om dit te monitoren houdt ATP op ieder lesdag de 

presentie bij. Bij afwezigheid zonder melding neemt ATP contact op. Het volgen van voldoende les-

sen ter voorbereiding op het theorie examen valt onder de verantwoordelijkheid van de student. 

 

3.2.1 Leer- en kwalificatieplicht 
ATP hanteert de door het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW) opgelegde re-

gels voor verzuim van studenten tot 23 jaar zonder startkwalificatie. Regelmatig ongeoorloofd ver-

zuim door leer- en kwalificatie plichtige leerlingen brengt eventuele consequenties met zich mee. 

ATP is bijvoorbeeld verplicht een melding van verzuim te doen bij de leerplichtambtenaar. 

 

3.2.2 Verzuim 
Van iedere student wordt tijdens de lessen de presentie bijgehouden met behulp van presentielijs-

ten. De lessen starten om 9:30 uur. Van de student wordt verwacht dat hij/zij op tijd aanwezig is. 

- Ouders/verzorgers/studenten melden vóór 10:00 uur de afwezigheid. Telefonisch of via e-

mail en geven hierbij aan wat de reden van afwezigheid is en wanneer de les weer hervat zal 

worden; 

- Is een student afwezig zonder dat zijn/haar afwezigheid gemeld is, dan neemt de verzuimco-

ordinator vóór 12:00 uur contact op met de ouders/verzorgers/student. Er wordt gevraagd 

naar de reden van het verzuim; 

- Bij regelmatig ongeoorloofd verzuim wordt er een melding gemaakt bij de leerplichtambte-

naar en/of zal een uitnodiging volgen voor een gesprek. 

 

3.3 Theorie examens 
Het onderdeel theorie wordt afgesloten met examens voor de beroeps specifieke vakken en exa-

mens voor de generieke vakken. 

 

3.3.1 Examens beroeps specifieke vakken 
De theorie examens vinden plaats bij de Stichting Vak Examens Particuliere Beveiliging (SVPB) in 

Amersfoort. 

De volgende examens worden bij de SVPB afgelegd:  

- Veiligheid en beveiliging basis; 

- Wet- en regelgeving basis; 

- Waarnemen Basis. 

De resultaten worden naar de onderwijsinstelling toegezonden. Indien alle theorie examens met een 

voldoende is afgesloten wordt een theoriecertificaat afgegeven, het ‘Certificaat B’. De behaalde re-

sultaten blijven drie jaar geldig. 
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3.3.2 Examens generieke vakken 

Een deel van de generieke vakken wordt geëxamineerd door Office Training Centrum: 

- Nederlandse taal (centrale examens); 

- Rekenen (centrale examens). 

 

Het andere deel van de generieke vakken wordt geëxamineerd door ATP: 

- Nederlandse taal (instellingsexamens); 

- Loopbaan en Burgerschap. 

 

Deze examens vinden op vooraf bepaalde momenten plaats. Tijdens de opleiding worden de studen-

ten per e-mail op de hoogte gehouden van de examendata. 

 

3.3.3 Herkansing 
Bij het behalen van een onvoldoende voor een onderdeel is het uiteraard mogelijk om dit onderdeel 

te herkansen. In overleg met de docent en de opleidingscoördinator kunnen extra theorielessen/stu-

diebegeleiding worden gevolgd.  

Bij herkansingen zijn extra kosten gemoeid. Voor meer info over de herkansing en de kosten verwij-

zen wij naar hoofdstuk 8. 

 

4. Het praktische deel 

4.1 Beroeps Praktijk Vorming (BPV) 
Het opdoen van ervaring in het beroepenveld d.m.v. stage is van groot belang voor het behalen van 

het diploma. Het doel van de beroeps praktijkvorming (afgekort met BPV)  is het opdoen van ervaring  

binnen de beveiligingsbranche. De BPV dient uitgevoerd te worden bij een erkend leerbedrijf. ATP 

verwacht een actieve houding van haar studenten bij het vinden van een geschikte BPV plek. Mocht 

dit niet lukken, dan biedt ATP de nodige ondersteuning hierin.  

 

Op een website als www.stagemarkt.nl staan vacatures voor beveiligers in opleiding. Uiteraard is het 

mogelijk om bij particuliere of overheidsinstelling te informeren naar praktijkstage. Zij bieden regel-

matig vacatures aan voor beveiligers in opleiding. 

 

Aanvullende informatie over BPV is te vinden op de website www.sbb.nl. 

 

 



 

25690 Studiegids Beveiliger 21-22  Pagina 9 van 11 
 

4.2 Praktijk Overeenkomst  
Tussen de student, onderwijsinstelling en het leerbedrijf wordt een zogeheten praktijkovereenkomst 

(POK) opgemaakt. Op de overeenkomst worden de gegevens van de student en van het leerbedrijf 

opgenomen. Met de overeenkomst kan het leerbedrijf een legitimatiebewijs, een zogeheten groene 

pas aanvragen bij de Korpschef van de Politie. De korpschef voert de screening, antecedentenonder-

zoek, uit. De groene pas is een jaar geldig, binnen dat jaar dienen de minimale 650 praktijkuren te 

zijn behaald.  

 

4.3 Vergoeding 
Tijdens de BPV is het mogelijk een vergoeding te ontvangen. De Particuliere Beveiliging heeft een 

CAO waarin dit is opgenomen. Het leerbedrijf maakt met de aspirant beveiliger afspraken over ver-

goedingen, diensten e.d. en neemt deze op in een leer-werkovereenkomst. 

 

4.4 Praktijkbegeleiding 
Tijdens de BPV biedt ATP praktijkbegeleiding, er wordt aandacht besteed aan de praktijkopdrachten 

ter voorbereiding op het praktijkexamen. De volgende onderwerpen worden inde praktijklessen be-

handeld: 

- Rollenspellen, waarin praktijksituaties worden nagebootst; 

- Bijhouden van praktijkwerkboek/portfolio; 

- Bezoeken van een beveiligingsobject; 

- Oefenen met beveiligingsapparatuur; 

- Visiteren; 

- Fouilleren; 

- Signalementoefeningen. 

 

ATP brengt tenminste eenmaal per kwartaal een bezoek aan het leerbedrijf om zowel met de student 

als de praktijkopleider te evalueren. 

 

4.5 Praktijkexamen 
Het praktijkexamen kan worden aangevraagd indien de verplichte BPV van 650 uur afgerond zijn en 

het praktijk werkboek is ingevuld en afgetekend. De theorie-examens zullen voor het praktijkexamen 

positief afgerond moeten zijn. ATP zal dan het examen aanvragen. Praktijk examen vindt plaats bij de 

SVPB in Amersfoort. 

Tijdens het examen worden op de kernvakken binnen de beveiliging getoetst, namelijk: ‘Specifiek 

rapporteren basis’ en ‘Doelmatig optreden basis’. De resultaten worden naar de onderwijsinstelling 

toegezonden. Indien het praktijk examen met een voldoende is afgesloten, wordt het praktijkcertifi-

caat afgegeven. 

 

4.5.1 Herkansing 

Bij het behalen van een onvoldoende voor een onderdeel is het uiteraard mogelijk om dit onderdeel 

te herkansen. In overleg met de docent en de studie coördinator kunnen extra praktijklessen/studie-

begeleiding worden gevolgd.  

Bij herkansingen zijn extra kosten gemoeid. Voor meer info over de herkansing en de kosten verwij-

zen wij naar punt 8. 
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4.6 Diploma 
Bij het positief afsluiten van zowel de theorie- als de praktijkexamens wordt het MBO 2 ‘Beveiliger 2’ 

diploma afgegeven. Dit is tevens een startkwalificatie voor op de arbeidsmarkt. De examencommissie 

beslist of een diploma afgegeven mag worden. Verder wordt verwezen naar de OER (Onderwijs Exa-

menregeling) van de opleiding beveiliger. Het SVPB heeft haar eigen examenreglement voor de exa-

mens die daar worden afgenomen. 

 

 

 

5. Aanvullende cursussen 
ATP verzorgt naast de MBO opleiding ‘Beveiliger 2’ ook diverse (aanvullende) cursussen. Bij interesse 

in één van de hieronder vermelde cursussen, kan contact worden opgenomen met ATP voor meer 

informatie. 

- Bedrijfshulpverlening (BHV) + AED; 

- X-Ray Operator, inclusief metaaldetectie; 

- Verkeersregelaar; 

- Nederlandse Taal (als schakelcursus); 

- VCA; 

- ISPS - Havenbeveiliger. 

 

6. Klachtenprocedure 
Bij inschrijving stuurt ATP o.a. het deelnemersstatuut. In het deelnemersstatuut staat de klachtenre-

geling omschreven. Voor klachten kan contact worden opgenomen met onze vertrouwenspersoon, 

D. Hendricks, via klachten@amsterdamtrainingpoint.nl. Samen zal er gekeken worden naar de inge-

diende klacht. 

 

7. Bereikbaarheid onderwijsinstelling 
ATP is gevestigd in het Y10 gebouw en het best te bereiken per OV. De locatie is vanaf Amsterdam 

Centraal Station per tram te bereiken: Tram 26 richting IJburg, uitstappen halte ‘Vennepluimstraat’. 

(ATP beschikt niet over een eigen parkeerterrein.) 

Amsterdam Training Point is op werkdagen geopend van 09:00 tot 17:00 uur. Voor algemene vragen 

kan telefonisch contact worden opgenomen via telefoonnummer: 088-02 46 700 of per e-mail naar 

info@amsterdamtrainingpoint.nl. 

Op de verplichte nationale feestdagen is ATP gesloten. 

mailto:info@amsterdamtrainingpoint.nl
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8. Opleidingskosten 
Aan de opleiding ‘Beveiliger 2’ bij ATP zijn kosten verbonden. Deze opleidingskosten omvatten: 

- Inschrijfkosten; 

- Studiemateriaal; 

- Onderwijsovereenkomst; 

- Praktijkovereenkomst; 

- Generieke en beroeps specifieke examens*. 

De totale opleidingskosten bedragen € 2650,- euro.* 

Voor aanvang van de opleiding dient een deel bekostigd te zijn, namelijk € 450,- euro. Het restbedrag 

kan over termijnen afbetaald worden, namelijk: 

 

Totale opleidingskosten:   € 2650,00* 

Voor aanvang van de opleiding:  € 450,00 

Resterend bedrag, 

- In vier termijnen, per termijn:   € 550,00 

- In zes termijnen, per termijn:   € 366,65 

- In acht termijnen, per termijn:  € 275,00 

 

Belangrijk: 

*Exclusief kosten herkansing: 

 

Hieronder per onderdeel een overzicht van de kosten voor de herkansingen. Neem contact op met 

de administratie van ATP om in te schrijven voor een herkansing. 

 

Onderdeel Kosten Locatie 

Beveiligen van objecten € 110,- SVPB 

Wettelijke kaders € 110,- SVPB 

Waarnemen € 110,- SVPB 

Keuzedeel Port Safety & security € 110,- SVPB 

Keuzedeel Proactief beveiligen € 110,- SVPB 

Keuzedeel Weerbaarheid voor beveiligers en handhavers € 110,- SVPB 

Specifiek rapporteren € 110,- SVPB 

Praktisch handelen € 175,- SVPB 

Nederlandse Taal  € 90,- OTC 

Rekenen € 90,- OTC 

 

 

 

 


