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Doel en Visie
Doel
Het verzorgen van kwalitatief middelbaar beroepsonderwijs in het vakgebied Orde en Veiligheid in de
beroepsbegeleidende leerweg. *BBL
Wij streven naar een praktijkgerichte opleiding zodat wij een vakman of -vrouw afleveren met de vereiste
vakkennis die in staat is zelfstandig te werken en verantwoordelijkheid te dragen.
Daarnaast
-

Ook kunt u er allerlei cursussen volgen om uw vakkennis op peil te houden

-

Of om te leren omgaan met nieuwe technieken om de laatste trend in het vakgebied te beheersen

-

BM Services verwacht van u dat u gemotiveerd bent, over doorzettingsvermogen beschikt en respect
hebt voor andere mensen. Tijdens uw opleiding wordt u daarbij ondersteund door docenten die de
beroepspraktijk van binnenuit kennen en er alles aan doen u te helpen bij het behalen van het
diploma.

-

BM-Services streeft ernaar om een kleine particuliere opleider te zijn, die er echt is voor mensen die
zin hebben om te leren en kwalitatief goed praktijkgericht onderwijs te volgen.
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Onderbouwing van onze Visie
De ontbrekende schakel tussen het selectieproces, het onderwijs en de operatie
BM Services is de wervingsspecialist & opleider voor de Beveiligingsbranche en toezichtbranche. Wij
proberen de ontbrekende schakel te zijn tussen het selectieproces, het onderwijs en de operatie. Daarbij
streven wij naar synergie tussen het bedrijfsleven en scholen. Hierbij zijn wij altijd resultaatgericht, want
ons resultaat is uw winst. Vanuit deze visie heeft BM Services een gezonde heldere missie voor ogen.
Vernieuwen, Verrassen en Verbeteren
We willen confronterend zijn, maar altijd met respect. BM Services wil voor zichzelf en u als
opdrachtgever de 3 V’s toepassen: Vernieuwen, Verrassen en Verbeteren om zo optimaal te kunnen
presteren. Bij ons kunt u uitgaan van een met zorg opgebouwd concept ondersteund door professionals.
Kwaliteit opleidingen en certificeringen
BM Services stelt hoge kwaliteitseisen aan zichzelf. Deze scoringsdrang naar 100% perfectie binnen het
mogelijke ziet men ook terug in onze eigen bedrijfsschool (diverse opleidingen & trainingen op
verschillende niveaus) en de verschillende certificeringen / erkenningen. BM Services heeft om de eigen
kwaliteit te waarborgen een vooruitstrevende rol in het verbeteren en ontwikkelen van diverse
trainingsprogramma’s en certificeringen. (zie opleidingen) Zo beschikt BM Services over een breed
professioneel netwerk. Diverse contacten met ministeries, gemeenten en het bedrijfsleven zorgen ervoor
dat wij altijd juist geïnformeerd zijn. Bij BM Services durven wij te zeggen dat we professionals zijn.
Bij ons kun je uitgaan van een met zorg opgebouwd concept ondersteund naar professionals
Onze opleidingen vinden plaats in een professionele contextrijke leeromgeving en worden gegeven door
eigen gecertificeerde docenten en voldoen uiteraard aan alle eisen. Daarnaast zijn onze opleidingen
toegankelijk voor iedereen, ongeacht de opleidingsachtergrond. Wij geloven namelijk dat motivatie en
doorzettingsvermogen de belangrijkste succesfactoren zijn om te slagen voor een opleiding. Door onze
jarenlange ervaring staan wij bekend bij onze klanten als daadkrachtig en flexibel.
Met onze opleidingen en trainingen tillen wij de beveiliging naar een hoger niveau. Door persoonlijke
aandacht en een goede begeleiding, zowel in de theorie als praktijk is er een goede balans tussen het
leefklimaat en het leerklimaat. Al uw energie kunt u besteden aan het leren. Vele van onze kandidaten
kunnen direct na het behalen van de opleiding of al tijdens het doorlopen van de opleiding aan de slag.
Naast opleidingen zoals; Basis opleiding Luchtvaart Security, Beveiliger II, MTV II, Coördinator III, BOA,
Verkeersregelaar, Security management (Duty-managers, Supervisor) en BHV zijn wij de specialist op
het gebied van werving en selectie. Wij verzorgen niet alleen de trainingen en opleidingen voor klanten
maar nemen ook de werving & selectie voor onze rekening. Onze recruiters maken tijdens de
selectieprocedure gebruik van competentie- en capaciteitstesten. Hiervoor zijn zij dan ook gecertificeerd
en getraind.
BM Services heeft een Crebo gecertificeerde MBO Beveiliger II opleiding in verschillende BOL of BBL
vormen. Daarnaast is BM Services door het Ministerie van Justitie (Koninklijke Marechaussee, NCTB) en
de luchthaven Schiphol gecertificeerd voor specifieke vakinhoudelijke Aviation Security opleidingen en is
BM-Services Ecabo gecertificeerd leerbedrijf en opgenomen in het CRKBO.

