
PARTICULIERE

BEVEILIGING
DIT IS WAT VOOR MIJ

Stel je toekomst veilig en ga aan de slag in de wereld 
van de particuliere beveiliging! Je werkt als beveiliger op 
evenementen, in winkelcentra, op scholen, luchthavens, 
zeehavens of stations. (Beveiligings)bedrijven zijn je 
werkgevers. Je baan is afwisselend en uitdagend en 
je werkt veel samen. Natuurlijk is het belangrijk dat je 
zelfverzekerd en stressbestendig bent.

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 Stoomtram
 Goed bereikbaar met openbaar vervoer 
 Kleinschalig 
 Goede ICT-faciliteiten 
 Schoolkantine met uitgebreid assortiment
 Geregistreerd Praktijkexamencentrum (PEC)
 voor beveiligers in spe en een praktijk-
 examenstraat (PREXS) voor Handhavers 
 toezicht en veiligheid. 

We vinden het belangrijk dat je tijdens je 
opleiding de aandacht en begeleiding krijgt die 
je nodig hebt. Je krijgt daarom een studieloop-
baanbegeleider (mentor) waarmee je regelmatig 
contact hebt. Heb je advies of hulp nodig? 
Bijvoorbeeld omdat je de verkeerde studiekeuze 
hebt gemaakt, je problemen hebt met leren 
of thuis problemen hebt? Dan kun je voor advies 
en hulp terecht bij de loopbaan- of zorgdecaan. 
Heb je meer, intensieve of specifieke hulp of 
begeleiding nodig? Dan kun je bij ons Loopbaan-
plein terecht.

In het echt
Tijdens je opleiding stagelopen bij de leukste 
bedrijven en instellingen in de regio? Werken 
aan leerzame opdrachten van en projecten voor 
échte opdrachtgevers? Als Graafschap College 
hebben we goede contacten in de regio en 
werken we nauw samen met bedrijven en 
instellingen om jou zo goed mogelijk voor te 
bereiden op je toekomst!

DIT IS BIJZONDER

Begeleiding die jij 
nodig hebt



Opleiding Profiel Niveau Duur Leerweg

Particuliere beveiliging Beveiliger 2 2 jaar bol 

DIT KIES JIJ?

RICHTING HANDHAVING EN BEVEILIGING

Begeleiding die jij 
nodig hebt

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.




