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Beveiliger - waar staan we professioneel gezien? 
Het aanzien van het vak van ‘beveiliger’, ‘professional 
security guard’ of ‘wachter’ laat te wensen over. Dat 
blijkt onder andere uit een toespraak van de minister 
van Justitie en Politie, mr. Edward Belfort tijdens een 
kennismakingsbezoek op 16 mei 2012 aan de 
Beveiligings- en Bijstandsdienst Suriname (BBS).  
 
In zijn speech1 stond hij stil bij het imago van de 
organisatie, dat drastisch een verandering moet  
ondergaan.  
 

"U bent een schakel; een onmisbare schakel om de keten 
van veiligheid te completeren. Maar om deze  plaats echt 
in te nemen zijn de woorden professionaliteit en 
discipline de sleutel. Zonder deze twee zaken bent u 
inderdaad slechts de wachter, zoals we die vaak zien 
voor bepaalde panden, weggedoken in een 
kartonnendoos”.  

 
De complete set van taken, verantwoordelijkheden en 
bevoegdheden maken het vak van een beveiliger 
complex en uitdagend. Het behoeft geen betoog, dat 
scholing noodzakelijk is (theoretisch en in de praktijk).  
 
Daarom heeft Scientia naast haar succesvolle Post-Hbo 
en Mbo+ Risk Management opleidingen ook een 
security opleiding ontwikkeld op operationeel niveau, 
geheel afgestemd op de Surinaamse security guard en 
de Surinaamse werkpraktijk. Hierin leren de guards dat 
een professionele beroepshouding en specifieke kennis 
& vaardigheden noodzakelijk zijn om het beroep naar 
behoren uit te voeren en dat zij daardoor ook gezien 
zullen worden als security professional en niet meer als 
‘wachter’. Want beveiligen is wel degelijk een vak!  

 
 
 
 
 
 

Opbouw opleiding 
De opleiding Professional Security Guard bestaat uit drie 
achtereenvolgende cursussen. Het startniveau, level C, 
duurt 3 dagdelen (één dagdeel is 4 uur), 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 
Er zal onder ander gewerkt worden aan een essentiële 
beroepshouding, representatief voorkomen en 
professioneel handelen, het onderhouden van interne en 
externe contacten, omgaan met conflicten, het voeren van 
gesprekken, veiligheid bij communiceren, Nederlandse taal, 
spelling en noteren, Engelse taal (eenvoudige gesprekken), 
waarnemen, observeren en signaleren, recht in het 
algemeen, bevoegdheden en verantwoordelijkheden, 
Surinaamse grondwet, vuurwapenwet, bijzondere wetten 
en integriteit. Na afloop van Level A & B wordt een examen 
afgenomen. Het betreft een opleiding op LBO/MBO niveau.  

         
We gaan van start met een cursus bij minimaal 10 
deelnemers. De opleiding zal plaats vinden op de 
opleidingslocatie van Scientia of bij in-company op een 
 door u gewenste locatie. 
 
Kwaliteit 
Scientia beschikt over ruime nationale en internationale 
expertise en ervaring. Hierdoor zijn de trainingen en 
opleidingen van Scientia van hoge kwaliteit.  
Voor meer info kunt u contact met ons opnemen via  
onderstaande contactgegevens.   
 
 

 
eveiliging van gebouwen, wettelijke kaders, waarnemen en 

 

Anno 2014 kunnen we hoog opgeleide en toegeruste beveiligers vinden, maar ook ‘wachters’ met soms zeer 
beperkte verbale vaardigheden en/of kwaliteiten (dit is geconstateerd tijdens het voorbereidend werk voor 
deze opleidingen). Voor het imago van het vak is dit dodelijk, maar ook voor het imago van een organisatie kan 
dit zeer schadelijk werken!  
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