
Sport & Veiligheid 



Waar gaan we het over hebben? 
• Hoe zit het mbo in elkaar?  
• Waar kan je gaan werken?  
• Hoe kom je meer te weten? 

 



Op het mbo kun je kiezen uit BOL of 
BBL:  

• BOL: je bent meestal op school, maar volgt ook 
stages en praktijkopdrachten. 

• BBL: meestal werk je vier dagen bij een bedrijf 
en 
ga je één dag per week naar school. 



Het mbo heeft 4 leerniveaus:  
• Niveau 1: entreeopleiding / opleiding voor assisterend werk. 

• Niveau 2: je leert uitvoerende werkzaamheden goed uit te 
voeren. 

• Niveau 3: je leert meer zelfstandige taken goed uit te voeren. 

• Niveau 4: je leert zelfstandig te werken en mensen aan te 
sturen. 

• Na niveau 4 kan je naar het hbo.  



• Bij je studiekeuze en als je al bij ons op school zit.  

• Er zijn doorstroomcoaches, studentenbegeleiders  
en er is passend onderwijs.  

Wij helpen je graag! 



Waar moet je rekening mee houden?  
- Je werkt vaak onregelmatig 

- Je werkt vaak wanneer anderen vrij zijn  

 



Welke beroepen en opleidingen vind je bij 
Sport & Veiligheid? 



Buurt, onderwijs en sport / bewegen en gezondheid / 

training en coaching / outdoor  

 

 

 

Sportcoördinator  



Medewerker sport & recreatie (niveau 2) /  

Buitensport coördinator (niveau 4) 

Je werkt onregelmatig / je bent actief / je werkt met 

groepen  

Sportcentrum of -vereniging / wijkcentrum / camping 



Coördinator sport, bewegen en gezondheid / bewegingsagoog / 

vitaliteitsbegeleider in zorg en welzijn  

(je bent actief / je houdt van gezond leven /  

je raakt mensen aan) 

 

 

 

 

Sportcentrum 



Aankomend medewerker of onderofficier 

Combineren met zorg / mechatronica / bedrijfsautotechniek / 

grondoptreden / logistiek / ICT  

Veiligheid en Vakmanschap VeVa 



Beveiliger / aankomend medewerker 
Veiligheid en vakmanschap Grondoptreden 

(je bent lichamelijk en mentaal sterk /  
je hebt discipline / je werkt graag samen) 

Defensie / alarmcentrale 



Soldaat, korporaal, matroos, marinier, sergeant, 

wachtmeester.  

 

 

 

Militair 



Landmacht, Marine, Luchtmacht en 
Marechaussee en over de hele 
wereld inzetbaar! 

Waar kun je gaan werken?  



Beveiliger niveau 2 

Coördinator Beveiliger niveau 3 

Beveiliger niveau 2 
Coördinator Beveiliger niveau 3  



Veiligheidsdienst van een bedrijf / gevangenis 
/  beveiligingsbedrijf voor kantoren, scholen, 
vliegvelden, alarmcentrales, bedrijventerreinen, 
ministeries, evenementen of op geld- en 
waardetransport  

 

Waar kun je gaan werken?  



Handhaving, Toezicht en Veiligheid 
Niveau 3 



Met een niveau 3 diploma kun je ook doorstromen naar 
de Politie of de Koninklijke Marechaussee 

Waar kan je gaan werken?  



Je kunt opleidingen Sport & Veiligheid 
volgen bij o.a.:  



• Bezoek onze stands en praat met studenten / docenten.  

• Praat met familie, vrienden, buren, etc. 

• Proef de sfeer van de school tijdens een open dag. 

• Bekijk (filmpjes van) de opleiding(en) op onze websites. 

• Geef je op voor meeloopdagen.  

 

Hoe kom je meer te weten?   


