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Aanleiding
In het kader van scholing is er de behoefte om medewerkers in de functie van
teamleider/ploegleider/supervisor te ondersteunen door de mogelijkheid te bieden van het volgen van een
beroepsopleiding op MBO 3 niveau, de opleiding Coördinator Beveiliging.
Voorstel
De opleiding MBO III, Coördinator beveiliging is volledig erkend door het ministerie van OCW en voldoet aan
de meest recente eisen vanuit de overheid. Na het voltooien van de opleiding behaald de cursist een
volwaardig en erkend MBO III diploma.
Als opleider staan wij voor kwaliteit van het onderwijs conform de wet educatie beroepsonderwijs (WEB).
NTCB/BM-SERVICES maakt gebruik van de erkende derde leerweg ondersteund met een geavanceerd
leerlingvolgsysteem met een e-learning lesprogramma om de cursisten op deze manier optimaal te kunnen
volgen en te ondersteunen.
Intakegesprek
Voordat de cursisten mogen beginnen met de opleiding volgt er uiteraard eerst een intakegesprek. Hierin
wordt gekeken naar de kansen om te slagen voor de opleiding en de motivatie van de cursist. Heeft de cursist
de competenties in huis om een goede coördinator te worden. Ook wordt er in dit gesprek gekeken of de
cursist voldoet aan de wettelijk vastgestelde vooropleidingseisen.
Opleidingsovereenkomst (OOK)
Bij de start van de opleiding wordt er een opleidingsovereenkomst (OOK) afgesloten per cursist. Vanaf de
start van de OOK heeft de cursist dan maximaal 3 jaar de tijd om de totale opleiding af te ronden. NTCB/BMSERVICES werkt met zogenaamde maatwerktrajecten, hierdoor kan dit echter veel sneller. In een
maatwerktraject is het mogelijk de opleiding binnen 12 maanden te voltooien.
Modulair instromen
Doordat de opleiding wordt aangeboden in de zogenaamde OVO variant (derde leerweg) wordt er gewerkt
met individuele maatwerktrajecten. Hierdoor zijn er diverse startmomenten voor de opleiding mogelijk. In
principe kan de cursist, op ieder gewenst moment in overleg met de opleidingsmanager instromen.
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Locatie*: NTCB, Afstandsonderwijs, OVO, derde leerweg
In overleg met bepalen we waar de intervisiesessie met de cursisten plaatsvinden.
Aantal deelnemers: minimaal 5 per intervisie sessie
Data: in overleg met NTCB/BM-SERVICES, maandag tot en met vrijdag
Programma: Er wordt een optimaal voortgangsschema per deelnemer opgesteld in overleg tussen de
Manager onderwijs (NTCB/BM-SERVICES), de BPV-coördinator (NTCB/BM-SERVICES), HR-backoffice en
de praktijk biedende organisatie in de vorm van de praktijkopleider/begeleider.
Diploma: na succesvol afronden ontvangt de cursist een officieel erkend MBO III diploma met bijbehorende
SVPB-certificaten tot Coördinator Beveiliging.
In de investering zitten inbegrepen examenkosten Nederlands (5 onderdelen), Rekenen, het keuzedeel en
L&B en eenmalig de examenkosten voor de landelijke Theorie-examens van de SVPB, het landelijk Theorieexamen beroepsgericht Engels van de SVPB en het landelijke praktijkexamen van de SVPB. Tevens zijn
inbegrepen: het ondersteunen van de cursist bij het verzorgen van de aanmelding van het SVPB-examen via
mijnSVPB, het in bruikleen nemen van studiemateriaal en het verstreken van de praktijkovereenkomst.
Intervisie sessies
De door NTCB/BM-SERVICES gekozen onderwijsmethode is speciaal afgestemd op de operaties van
beveiligingsbedrijven. Opleidingen op mbo-niveau zijn altijd lastig te combineren in het operationele rooster
van de cursisten. Studiecontacturen moeten zorgvuldig worden ingezet. Tijd is immers geld en de operatie
moet doordraaien. In dit kader hebben wij een methode ontwikkeld in samenwerking met onderwijsuitgeverij
Edu-actief om het afstandsleren te combineren met een vijftal intervisiesessies. De intervisiesessies worden
gekoppeld aan SPVB-vakken, op deze wijze hebben cursisten na het doorlopen van de lesstof en het maken
van de opdrachten de gelegenheid om eventueel vragen te stellen aan de aanwezige docent tijdens de
intervisiesessies.
Duur: 2-4 uur per intervisiesessie.
1ste intervisiesessie: Kick-off introductie, kennismaken met de opleiding en de onderwijs en examen methode.
2de intervisiesessie: BvG
3de intervisiesessie: WK
4de intervisiesessie: VW&D
5de intervisiesessie: Rapportage
(in overleg met de opdrachtgever kan de inhoud worden aangepast)
Er is ook nog een 6de contactmoment, dit is het proefexamen SVPB, deze toets is medebepalend om te
bepalen of de cursist examen gereed is.
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Methode inORDE Edu’Actief
NTCB/BM-SERVICES biedt samen met Uitgeverij Edu’Actief de methode
inORDE, lesmateriaal voor de opleidingen Beveiliger en Coördinator Beveiliging.
Dit lesmateriaal wordt aangeboden via het platform 24boost.
De methode bestaat uit theorie en aanvullende opdrachten. De complete lesstof uit
het traditionele lesboek staat in 24boost. De cursist wordt via de opdrachten gecheckt
of de bijbehorende theorie goed is begrepen. De opdrachten zijn gevarieerd en bedoeld
om op een actieve manier de kennis en vaardigheden van het vak te verwerven.
Een gemaakte opdracht wordt door 24boots direct voorzien van het juiste antwoord/de juiste omschrijving. Op
deze wijze ziet een cursist direct of hij/zij het goed had begrepen en kan direct weer verder. Bij opdrachten ter
voorbereiding op het onderdeel rapportage moet er vaak een bijlage worden geüpload. De bijlagen worden
door onze docent bekeken en voorzien van feedback.
Met 24boots moet er worden gewerkt met het hoofd, de handen en het hart. Het lesmateriaal is samengesteld
door mensen uit het vak, docenten en de branche. NTCB/BM-SERVICES werkt al jarenlang samen met
Edu’Actief op het gebied van onderwijsontwikkeling.
De geboden theorie dekt het volledige kwalificatiedossier en ook de toets termen, zoals die zijn opgesteld door
de SVPB.
Het lesmateriaal bestaat uit de volgende onderdelen (digitaal):
- Theoriebronnen
o Teksten
o Films
o Animaties
o Foto’s
o Schema’s
- Opdrachten
o Open en gesloten vragen (in diverse vormen)
o Onderzoeksvragen
- Oefentoetsen
- (Proef)toetsen
De bijgeleverde oefentoetsen zijn formatief en zijn altijd beschikbaar voor de cursist. Deze toetsen kan de
cursist maken zo vaak als gewenst. Deze toetsen zijn gebaseerd op het bijbehorend hoofdstuk of onderdeel
en slechts ter controle voor de student of de theorie voldoende wordt beheerst.
De (proef)toetsen zijn kwalificerende toetsen en zijn medebepalend of een cursist examen gereed is. Er
moeten een overall score behaald worden van 70% van de toetsen. Dit betekend dat minimaal 70% van de
totaal 7 verplichte toetsen in 24boost moet zijn afgerond met een voldoende conform de eisen vanuit de
examencommissie van NTCB/BM-SERVICES.
De (proef)toetsen kunnen alleen op aanvraag van de cursist door NTCB/BM-SERVICES worden aangeboden
aan de cursist.
Aansluiting SVPB-examens
De inhoud van deze toetsen zijn geënt op de examens van de SVPB. Het aantal vragen, het taalgebruik en de
vraagtypen komen overeen met dat wat de SVPB hanteert. Deze toetsen worden digitaal afgenomen.
Praktijkvoorbeeld: de cursist meldt door middel van een email gereed te zijn voor zijn toets. (7 in totaal).
NTCB/BM-SERVICES zet vervolgens de toets digitaal gereed, de cursist heeft vervolgens 7 dagen de tijd om
de toets te maken.
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SVPB Theorie, wanneer examen gereed
Wanneer een cursist minimaal 70% van al zijn verplichte (proef)toetsen heeft behaald
en tevens slaagt voor zijn SVPB-proefexamen op de onderwijslocatie* van
NTCB/BM-SERVICES is de cursist SVPB-examen gereed.
*verplicht omdat er onder examenomstandigheden, gelijkwaardig aan die van de SVPB moet worden afgetoetst.

Afstandsleren
24boost is geschikt voor afstandsonderwijs. Docenten kunnen op afstand opdrachten opgeven en beoordelen
(met eventuele feedback), toetsen opgeven en communiceren met de cursist. Docent en cursist hebben altijd
zicht op de gemaakte opdrachten en ook op het nog openstaande werk. Ook de resultaten op de
(proef)toetsen worden geregistreerd en zijn door zowel de docent als de student te bekijken.
Vragen? Neem contact met ons op.
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