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Deze flyer is een samenwerkingsproduct van het Leerwerkloket
en UWV Arbeidsmarktinformatie.

Kans op werk
Er zijn veel kansen om een baan te 
vinden in de beveiliging, met name 
voor objectbeveiligers, toezichthouders/
boa’s, verkeersregelaars en hoofd-
beveiligers. Mensen verwachten dat 
beveiliging steeds zichtbaarder is, in de 
vorm van camera’s én manbewaking. 

Als beveiliger werk je op verschillende 
tijden. Kijk ook op leerwerkloket.nl/kans-
op-werk.

Medewerker beveiliging
In de beveiliging gaat het om de 
bescherming van objecten en mensen, 
bij organisaties en in de publieke ruimte. 
Medewerkers dragen meestal een 
uniform. Er zijn verschillende beroepen.

Beveiligers. Er zijn verschillende typen:

Beveiliger met grijze pas:

 Objectbeveiliging van bijvoorbeeld 
kantoren, overheidsgebouwen, 
zorginstellingen, bouwgronden; 

 Mobiele surveillance. Beveiligers 
rijden ’s nachts rond en gaan kijken 
als ze een melding krijgen vanuit de 
centrale;

 Winkelsurveillance;

 Persoonsbeveiliging.

Beveiliger met blauwe pas: 

 Evenementen- of horecabeveiliging. 
Dit werk is vaak op oproepbasis 

 en met name in het seizoen 
 van festivals.

Beveiligers met oranje pas:

 Voetbalstewards.

Centralisten in een alarmcentrale 
bekijken camerabeelden en nemen 
contact op met de hulpdiensten of de 
mobiele surveillance als er iets aan de 
hand is. 

Security-host is een combinatie van 
beveiliger en receptionist. 
Een gastheer/-vrouw kan vroegtijdig 
opmerken of er dreiging uitgaat van 
personen of objecten. 
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Buitengewoon opsporingsambte-
naren (boa’s) en toezichthouders zijn er 
voor de publieke veiligheid. Zij werken 
veelal op straat, op stations en in het 
openbaar vervoer. Ze pakken overlast 
en kleine ergernissen aan. Boa’s mogen 
mensen staande houden en boetes 
uitschrijven, bijvoorbeeld bij 
parkeercontrole. Toezichthouders  
kunnen optreden tegen wangedrag, 
parkeercontrole doen, maar bieden 
ook service aan mensen. Er zijn ook  
boa’s met speciale taken, zoals 
milieu-inspecteurs, jachtopzieners 
en treinconducteurs.

Verkeersregelaars 
Verkeersregelaars zijn nodig bij 
wegwerkzaamheden en grote 
evenementen zoals festivals en 
voetbalwedstrijden. 

Brandwachten chemische industrie 
Een brandwacht of heetwerkwacht 
neemt veiligheidsmaatregelen om 
brand te voorkomen op het werk. Dit 
gebeurt op plekken waar veel risico’s 
zijn, zoals op scheepswerven en in de 
(petro-)chemische industrie.

Veiligheidswerkers in gevangenissen
  Complexbeveiligers zorgen voor  

  veiligheid buiten de cellen: 
  ontvangen bezoekers, houden   
  toezicht bij het bezoekuur en   
  controleren de invoer van goederen.  

  Penitentiaire inrichtingswerkers  
  zorgen voor de bewaring en 
   beveiliging van gevangenen en    
   hebben een coachende rol als 
   hun mentor.
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Politie en Defensie
Heb je interesse in beveiliging, dan 
kun je ook eens kijken bij politie en 
defensie. Er zijn veel verschillende 
functies, bijvoorbeeld op kantoor, 
op straat, in techniek en ICT . 

https://www.leerwerkloket.nl/kans-op-werk
https://www.leerwerkloket.nl/kans-op-werk


Wil je meer weten over de mogelijkheden in jouw regio? 
Of wil je persoonlijk advies? Ga naar het Leerwerkloket bij jou in de buurt. 
Kijk op leerwerkloket.nl/jouw-leerwerkloket.

Aan de slag in de beveiliging
 Steeds meer beveiligingsbedrijven leiden zelf mensen op. Kijk op hun website voor (leer)banen.
 Capabel.nl biedt verkorte opleidingen voor beveiliger en centralist.
 MB-ALL.nl heeft boa opleidingen voor starters en ervaren boa’s.
 Kijk ook op de website van openbaar vervoersbedrijven, zoals NS, ProRail en regionale vervoerders.
 Ga ook eens kijken voor beveiligingsfuncties op Kombijdepolitie.nl of WerkenbijDefensie.nl.
 Op  Veiligheid & Vakmanschap (veva.nl) vind je mbo-opleidingen bij Defensie.
 Kijk op leerwerkloket.nl/aan-de-slag/hoe-vind-je-online-een-leerbaan.
 Op KiesMBO.nl vind je alle BBL-opleidingen, waarbij je 

 veelal 4 dagen werkt en 1 dag per week naar school gaat.
 Op leerbanenmarkt.nl vind je leerbanen.
 Zoek ook op werk.nl naar leerbanen.

Wie betaalt de opleiding?
 Kijk op leerwerkloket.nl voor informatie over financiële regelingen.

Ontwikkelingen
Technologie verandert de beveiliging. Er is 
steeds meer cameratoezicht en automatische 
herkenning van beweging en geluid. Hierdoor 
is beveiliging op afstand in een alarmcentrale 
mogelijk: bijvoorbeeld het openen en sluiten 
van een pand, het geven van toegang en het 
checken van een brand- of inbraakalarm. Voor 
toezicht op de publieke veiligheid maken boa’s 
vaker gebruik van een bodycam. Ook zijn er 
handhavers die drones inzetten. Medewerkers 
in de beveiliging rapporteren veelal digitaal 
en hebben personal digital assistants (pda’s) 
waarop ze alarmen binnenkrijgen, in real life 
camerabeelden kunnen zien en in geval van 
nood alarm kunnen slaan.

Bedrijven zoeken vooral gastvrije en 
communicatieve mensen. Zij-instromers 
die de overstap al maakten, kwamen 
bijvoorbeeld uit de horeca, logistiek en 
transport of waren eerder werkzaam als 
receptionisten.

Opleidingen
   Beveiliger (mbo-2 of -3) voor objectbeveiliging, mobiele - en winkelsurveillance en  

   persoonsbeveiliging (grijze pas).
   Toezichthouder: Medewerker Toezicht en Veiligheid (mbo-2). 
   Boa: Handhaver Toezicht en Veiligheid (mbo-3). Je blijft regelmatig scholing volgen. Boa’s   

   moeten een proces-verbaal kunnen opmaken en actuele kennis hebben van het strafrecht.

Veiligheidswerkers in gevangenissen: 
   Complexbeveiligers: Beveiliger (mbo-2). 
   Penitentiaire inrichtingswerkers: 

    • Persoonlijk Begeleider Maatschappelijke Zorg (mbo-4). 
    • Sociaal Werker (mbo-4).

Cursussen
   Horecabeveiliger (blauwe pas) - diploma Horecaportier (SVH). 
   Evenementenbeveiliger (blauwe pas) - cursus Event Security Officer.

   Voetbalsteward (oranje pas) - certificaat KNVB.
   Fiscaal parkeercontroleur: vaak een cursus via de werkgever.
   Verkeersregelaarspas (3 dagen). Soms is ook een VCA (veiligheidsdiploma) nodig.
   Certificaten voor bedrijfsbrandwacht, onder andere VCA (enkele weken).

Talent voor de beveiliging

 Alert/waakzaam   
 Integer   
 Representatief    
 Stressbestendig  
 Fysiek in orde   

Vaak is het noodzakelijk om eigen vervoer te hebben.

Proactief beveiligen is belangrijk: je moet kunnen inschatten of 
er een dreiging uitgaat van personen of objecten.

 Klantgericht
 Sociale vaardigheden
 Mensenkennis
 Engels
 Digitale vaardigheden
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Scan me!

Wil je aan de slag in de beveiliging, 
dan is een Verklaring Omtrent het 
Gedrag (VOG) vereist. Je kunt dit 
digitaal aanvragen bij Justis.nl of 
schriftelijk bij de gemeente. 

Op leerwerkloket.nl/kiezen-voor-een-beroep vind je meer info en een handig (klikbaar) overzicht van de in deze flyer genoemde sites. 
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