
Basiscursus voor Praktijkopleiders in de Beveiliging 
De inhoud van de cursus: 
 
De exameneisen zijn dan wel gelijk voor alle aspirant-beveiligers, maar in de praktijk heeft iedere 
aspirant individuele ontwikkelpunten en verschilt het aantal stage-uren van ongeveer 325 tot 800 uur, 
afhankelijk van de gekozen leerroute en de opleiding. Als praktijkopleider wilt u goed samenwerken en 
uw vakkennis overdragen zodat uw aspirant steeds zelfstandiger leert werken en zijn diploma haalt. 
Het is uw taak als praktijkopleider om de stageperiode te plannen en de aspirant feedback te geven 
zodat hij/zij zich gaat ontwikkelen. In deze training bieden we u handvatten voor een praktisch aanpak 
van het opleiden in de praktijk 
 
Voorwaarde:  
De deelnemers aan deze cursus zijn gediplomeerd beveiliger (RPBR). 
 
Aan deze training is een digitale (leer)omgeving gekoppeld. Voorafgaand aan de training moet deel 1, 
namelijk ‘Test je kennis als praktijkopleider,’ zijn doorgenomen. De inlogcode ontvangt de deelnemer 
twee weken voorafgaand aan de training bij de uitnodiging.  
 
Programma: 

• Structuur bieden: het plannen van de stageperiode, bespreken van stagedoelen en het 
gezamenlijk maken van werkafspraken. 

• Starten met opleiden. Hoe voert u een startgesprek, wat bespreekt u en welke afspraken 
maakt u? Contact maken en vertrouwen creëren. 

• Motiveren en ontwikkelen, effectief feedback geven en ontwikkelpunten afspreken. 
• Aanzetten tot zelfreflectie, het leren toepassen van de STARRT- gesprekstechniek. 
• Instrueren en beoordelen op basis van competenties.  

  



Na de basiscursus kan de praktijkopleider: 
▪ Het opleidingstraject van de aspirant-beveiliger plannen en aanpassen aan individuele 

ontwikkeldoelen. 
▪ De voortgang van het opleidingstraject bewaken en feedback geven. 
▪ De begeleidingsstijlen instructie geven en coachen toepassen. 
▪ Een beoordeling geven op basis van competenties en deze motiveren. 

 
De praktijkopleider heeft kennis van: 
▪ De opleiding en het examenprogramma van de mbo-opleiding beveiliger (dit staat in de digitale 

leeromgeving). 
▪ De wet- en regelgeving die van invloed is op het opleidingstraject (dit staat in de digitale 

leeromgeving). 
▪ Het praktijkwerkboek. 
▪ De theorie over het (puber)brein en hoe u daarmee het leren positief kunt beïnvloeden. 
▪ De begeleidingsstijlen instructie geven en coachen. 
▪ Gesprekstechnieken, zoals feedback geven en de STARR-methodiek  
▪ De activiteiten van de KBD-adviseurs en het sociaal fonds particuliere beveiliging (SFPB). 

 
Coaching na de cursus:  
Na afloop van de cursus stemmen onze adviseurs graag met u af of aanvullende coaching van uw 
praktijkopleiders wenselijk is. Dit wordt gefinancierd vanuit ons budget voor Kwaliteit Bevorderende 
Dienstverlening (KBD).  
 


