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Aangenaam kennis te maken met:

• Docent / teamleider / manager?

• Bekostigd / niet bekostigd onderwijs?

• Ervaring < 5 jaar / 5 >10 jaar / > 10 jaar?



Denk tijdens de presentatie na over 

• Het huidige kwalificatiedossier PB geeft mij genoeg 
ruimte om onderwijs te maken en te geven op de maat 
die het bedrijfsleven in mijn regio wil 

• Het huidige kwalificatiedossier PB geeft mij te weinig / 
teveel ruimte om onderwijs te maken en te geven op de 
maat die het bedrijfsleven in mijn regio wil 

• Is verandering wel nodig? Alweer?

• Reacties graag aan het einde / per mail



Wat mag u vandaag verwachten?

• Korte schets ontwikkelingen voor 1997, ‘vroeger’

• Korte schets ontwikkelingen 1997 – 2018,  ‘nu’

• Welke uitdagingen moeten worden vertaald in of 
meegenomen worden in het nieuwe dossier:

oogst van de expertmeetings 2018-2019

rol bedrijfsleven, klanten, onderwijs, 

samenhang in de uniformberoepen

aanpak ontwikkeling nieuwe dossier

• De presentatie wordt nagestuurd / is beschikbaar 



De opleidingen ‘vroeger’

• Tot 1950: geen examen, van 1947 – 1983 examens NBOB / UBB. 
Opleiding??

• Jaren ‘70 LOI examens A-B-C-D, 1979 start SVPB. Opleidingen buiten 
structuur van OCW.

• 1983 eerste examen basisdiploma Beveiliging SVPB, werd tot 1996 
afgenomen. 

• 1988 start IVOB  (leerlingwezen, ging in 1993 over naar ECABO, eerste 
opleidingen in een OCW –structuur) 

• 1996 examens ABM (WCBO)

• Per 31-10-1995, in werking per 1-8-1997 Wet Educatie Beroepsonderwijs, 
verankering in het MBO stelsel

• Landelijke kwalificatiestructuur van start per 1-8-2002. MBO niveau 2 & 3.

• 2006 competentiegerichte kwalificatiestructuur Beveiliger /Coördinator 
Beveiliging



Zoek de overeenkomsten en verschillen; 90 jaar 
automobielgeschiedenis



Hoe houden we de kwalificatiedossiers actueel? 

Vier stappen in onderhoud

1. Aanleiding regulier onderhoud jaarplan sectorkamer en/of 
signalen veranderende vraag van arbeidsmarkt en bedrijfsleven

2. Evaluatie kwalificatiedossier 

3. Eventueel aanvullend onderzoek

4. Actualisering kwalificatiedossier



Houdbaarheid KD ?

8

RobottechnologieFlexibilisering Big dataDigitalisering

Veranderende consumentGlobalisering Duurzaamheid/circulaire 
economie

Meer samenwerking



Meer 
samenwerkingsvormen

➢ Samenwerken kan overal 

en online

➢ Meer zelfsturende teams



Arbeidsmarkt en 
onderwijs 2019, we 
staan nu hier:

• De inhoud van de opleiding

• link naar het dossier particuliere 
beveiliging sinds 2017

https://kwalificaties.s-bb.nl/Details/Index/4501?type=Dossier&returnUrl=/?ResultaatType%3DAlles%26AardKeuzedeel%3D%26SBU%3D%26Niveau%3D%26Wettelijkeberoepsvereisten%3D%26Cohort%3D%26Schooljaar%3D%26Certificaat%3D%26Trefwoorden%3Dparticuliere%2Bbeveiliging


Kwalificatie 2015/2016 2016/2017 2017/2018

Beveiliger 8.624 9.186 9.483

Coördinator 

beveiliging 729 718 933

GROEICIJFERS studenten



de ‘visvijver’ raakt leeg
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visiebijeenkomst Toekomstagenda 2020 Veiligheid MBO

7 juni Visiebijeenkomst Veiligheid- breed met alle stakeholders Defensie, 

Politie, Handhaving/Toezicht , Particuliere Beveiliging, Onderwijs (ROC’s, 

Private Opleiders)

7 nov Monitoring kwalificaties particuliere beveiliging

7 febr. Uitkomsten opnemen in Jaarplan 2019 veiligheidsagenda sectorkamer 



Speerpunten

thema’s 
1. Samenwerken in de beroepskolom (vmbo-mbo-hbo) en veiligheidsketen (defensie-politie-handhaving-

boa- beveiliging)

2. Praktijkbegeleiding, versterking van de professionaliteit van de beginnend beroepsoefenaar mbo

3. Bevordering van instrumenten voor horizontale/diagonale overstappen tussen defensie-politie-
handhaving-boa-beveiliging

4.     Leven Lang Ontwikkelen

➢ Starters – herstarters - doorstarters 

➢ Flexibel en gedifferentieerd opleidingen door keuzedelen, certificering, cross-overs, permanente 
her- en bijscholing

5.    Imagoverbetering; vergroten van de aantrekkingskracht van het beroep van Beveiliger



Verandering nodig (?!)

Tijdlijn:
• 14 maart 2019: opdrachtverstrekking van de Sectorkamer om het kwalificatiedossier 

particuliere beveiliging aan te passen

niveau 2 (brede basis, proactief),  niveau 3 

(en daarin mee te nemen : de arbeidsmarkt, de zwaarte van de functie 

en vakbekwaamheidseisen, de wet- en  regelgeving, de examinering) en 

onderzoek haalbaarheid niveau 4

Er komt een kleine stuur- c.q. expertgroep naast marktsegment met vertegenwoordiging 
onderwijs / bedrijfsleven. Marktsegment adviseert sectorkamer ZDV. Legitimering door 
bestuur SBB en OCW

Vaststellingsdatum nieuwe dossier door OCW per 1-1-2020 / invoering schooljaar 2020-
2021

• Bent u van mening veranderd (de vraag in dia 3)?



Opdrachtgever vraagt om 
Klantvriendelijkheid 
https://youtu.be/gYdtjqtlCTM

Passie voor veiligheid

Veiligheid raakt ons allemaal 
‘vluchten kan niet meer’ winkelveiligheid
https://www.beveiligingsbranche.nl/video/

https://youtu.be/gYdtjqtlCTM
https://www.beveiligingsbranche.nl/video/


VRAGEN? 
REACTIES GRAAG NAAR J.GRUMMER@S-BB.NL

Dank voor uw aandacht.


