
VEILIGHEID EN

VAKMANSCHAP 

(VEVA)

DIT IS WAT VOOR MIJ

Als je gaat voor avontuur, afwisseling en uitdaging, zit 
je goed bij Defensie. Samen met collega’s zet jij je in 
voor vrede en veiligheid in Nederland en daarbuiten. Een 
baan in het leger vraagt veel van je. Je bent daarom fit 
en hebt een goede conditie. Je gaat voor je 
collega’s door het vuur.

JOUW OPLEIDING

KIJK OP DE WEBSITE

Scan mij

en ontdek nog meer over 
deze opleiding!



JOUW LOCATIE

Onze medewerkers voelen zich betrokken bij de 
studenten, cursisten en deelnemers. We vinden 
het belangrijk dat je je thuis voelt bij ons op 
school. Daarom bieden we je een veilige, 
vertrouwde en sfeervolle leeromgeving; licht, 
ruim en met moderne onderwijsfaciliteiten.

Locatie Sportweg
 Nieuw schoolgebouw (2018) 
 voorzien van de modernste faciliteiten 
 en voorzieningen 
 Ligging op uniek sportpark
 Dichtbij topsporthal met turn-, fitness-,
 dans- en gymzaal en dojo 
 Onderwijsleercentrum (OLC), voorzien van alle  
 gemakken
 Gezonde schoolkantine

Als student van de opleiding Veiligheid en 
vakmanschap (VeVa) maak je tijdens je 
opleiding kennis met de Marine, de Landmacht 
en de Luchtmacht. Zo word je voorbereid op 
een eventuele functie bij Defensie. Je bent 
praktijkgericht bezig, doet veel aan sport en 
bent verzekerd van een uitdagende stage bij 
defensie. Na het algemene gedeelte, specialiseer 
je je in één van de verschillende vakrichtingen. 
Zo heb je een basis voor het uiteindelijke 
vakmanschap. Elke vakrichting leidt tot een 
mbo-diploma dat ook buiten Defensie van 
waarde is. 

Extra mogelijkheden 
tijdens de opleiding
Tijdens de opleiding kun je soms aanvullende 
reguliere (logistieke) certificaten en rijbewijzen 
behalen. Bijvoorbeeld een heftruckrijbewijs, een 
certificaat opslag gevaarlijke stoffen (PGS-15), 
SAP Logistiek etc.

DIT IS BIJZONDER

Opleiding met veel 
mogelijkheden 



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Veiligheid en vakmanschap

(VeVa)

Aankomend medewerker grondoptreden

Aankomend onderofficier grondoptreden

Monteur mechatronica

Eerste monteur mechatronica

Logistiek medewerker

Logistiek teamleider

2

3

2

3

2

3

1,5 jaar

2,5 jaar

2 jaar

3 jaar

1,5 jaar 

2,5 jaar

bol 

bol 

bol

bol

bol

bol 

WAT KIES JIJ?

RICHTING DEFENSIE

Opleiding met veel 
mogelijkheden 

Heb je de knoop doorgehakt? Wil je je 
aanmelden voor een opleiding bij het 
Graafschap College? Doe dat dan via het 
digitaal aanmeldformulier. Dat vind je op onze 
website op de pagina van het profiel van jouw 
keuze. Als je aan alle voorwaarden voldoet, 
zul je meestal worden toegelaten tot de 
opleiding van je keuze. Kijk goed naar de 
toelatingseisen en –procedure op de web-
site, want voor sommige opleidingen is een 
bepaalde activiteit, zoals een gesprek, 

(fysieke) test, opdracht of  bijeenkomst 
verplicht. Ons streven is om je zo snel 
mogelijk te berichten over je toelating. 

Wanneer je het dringende advies krijgt om 
een andere opleiding te kiezen, biedt het 
Loopbaanplein je een adviesgesprek aan met 
een van onze decanen. Hij of zij helpt je bij het 
vinden van een opleiding die beter bij je past.

AANMELDEN DOE JE ZO

Via deze knop op de website bij 
het profiel van jouw keuze.




