
 

Scientia N.V. 
The Caribbean Institute for Training and Education in 
Safety, Security, Integrity and Management 
 

Visie op de opleiding tot Professional Security Guard in Suriname 
 

Het aantal ongeschoolde wachters, bewakers en beveiligers in Suriname is – zeker als je dat uitdrukt op het aantal 

ingezetenen in Suriname – hoog. Iedereen die dit maar wil, kan in principe een particuliere beveiligingsdienst opzetten. 

Er bestaat geen wet- en regelgeving die dit regelt. Vergunningen zijn niet nodig. Een functie als wachter, bewaker of 

beveiliger kan men zonder enige verplichte (voor)opleiding gaan uitoefenen. Bewapende beveiligers zijn daarentegen als 

buitengewoon agent van politie (BAVP) geschoold. In feite wordt het Politiehandvest als vehikel gebruikt om deze 

beveiligers legitiem te bewapenen. Hun opleiding is echter gericht op politionele taken; vakken voor beveiligers, zoals 

bijvoorbeeld beveiligingsleer, maken maar marginaal deel uit van de BAVP-opleiding.  

 Verwachting 
Na derzerzijds een tweetal jaren inspanning te hebben 

geleverd om zowel de overheid als ook de branche te 

motiveren om bovengenoemde - in principe risicovolle - 

situatie aan te pakken, concluderen wij dat deze weg niet 

tot succes zal leiden. De overheid is van goede wil, maar 

heeft andere prioriteiten. De branche is sterk verdeeld en 

wantrouwt elkaar. De conclusie is daarom gerechtvaardigd 

dat wet- en (vrijwillege) regelgeving nog lang op zich zal 

laten wachten.  

 

Behoefte aan geschoold beveiligingspersoneel 

Tegelijkertijd zien we tekenen in de markt dat de behoefte 

aan betrouwbare beveiligingssystemen groeit. Hiermee 

bedoelen we niet uitsluitend de technische systemen, maar 

nadrukkelijk socio-technische systemen: samenwerking van 

techniek en mensen om het gewenste veiligheidsniveau te 

realiseren.Een door een technisch systeem gegenereerde 

alarm-opvolging moet adequaat worden opgevolgd. Met 

een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid kunnen we 

op basis van onze ervaring stellen, dat de hedendaagse 

alarmopvolging te kort schiet. De reactie op het alarm duurt 

te lang, de patrouille of quick reaction force (of hoe dit ook 

maar moge heten) is te laat op het object. Het kwaad is 

geschied. Met het doel een beveiligingssysteem te laten 

doen waarvoor het is ontworpen en geïmplementeerd 

moeten alle bijdragende delen in het systeem goed 

functioneren: de techniek en de mensen in onderlinge 

samenhang. 

 
Beveiligen is een vak 
Natuurlijk is alarmopvolging maar één taak van de vele die 

de beveiliger moet kunnen uitvoeren. De complete set van 

taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden maken het 

vak van beveiliger complex en uitdagend. Het behoeft geen 

betoog, dat scholing noodzakelijk is (theoretisch en in de 

praktijk).  

 
  

Marktvraag 
De ontwikkelingen op veiligheids- en beveiligingsgebied 

zullen naar onze visie een marktvraag genereren, namelijk 

een roep om opgeleide beveiligingsbeambten. Scientia wil 

hierop anticiperen door een specifiek voor Suriname 

ontwikkelde leerlijn voor bewakers en beveiligers te 

ontwikkelen. Aansluitend bij het Surinaams beveiligings-

jargon duiden we deze opleiding aan met “opleiding tot 

Professional Security Guard”. 

 

Beperkingen voor het ontwerp 
Het imago van beveiligers laat te wensen over. 

Opdrachtgevers zijn niet bereid om redelijke vergoedingen 

voor beveiligingsdiensten te betalen. De 

beveiligingsbedrijven worden geconfronteerd met lage 

marges. In een dergelijk klimaat is het derhalve niet zinvol 

om een optimaal opleidingsprogramma aan te bieden zoals 

in Nederland of in Groot Brittannië gebruikelijk is. Het gat 

tussen de competenties van de bij voorbeeld Nederlandse 

beveiligingsbeambten (Mbo) en de Surinaamse wachters, 

bewakers en beveiligers (veelal niet opgeleid) is te groot 

om in één slag te worden overbrugd. Het ontwerp zal 

daarom resulteren in een suboptimale opleiding. 

 
Kern 
De opleiding Professional Security Guard bestaat uit drie 

achtereenvolgende cursussen. Het startniveau, level C, 

duurt 3 dagdelen, level B duurt 6 dagdelen en level A duurt 

10 dagdelen. De cursussen worden vormgegeven rondom 

de volgende kerntaken. 

Kerntaak 1: houdt preventief toezicht op de veiligheid 

Kerntaak 2: treedt repressief op 

Kerntaak 3: voert dienstverlenende werkzaamheden uit 

 
Leerstof 
De volgende vakken zullen gegeven moeten worden: 

Nederlands, rekenen (algemeen), beveiliging van 

gebouwen, wettelijke kaders, waarnemen en noteren, en 

handelen in kritieke situaties. Voor level B en level A 

studenten volgt een examen. 
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