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Je diploma halen en werken?  
Dan is Werkend Leren iets voor jou!  
 

Bijdragen aan een veilige leefomgeving  
 

Houd jij van uitdagingen en kun je goed met 
mensen omgaan? Misschien is dan de 
beveiliging wel iets voor jou! Als je kiest 
voor de leerweg Werkend Leren, ga je eerst 
vier maanden naar FEFFIK en daarna als 
leerlingmedewerker aan de slag bij een 
leerbedrijf in de beveiliging. Geen dag is 
hetzelfde en je krijgt al snel 
verantwoordelijkheid. Dankzij deze werk- 
ervaring ontwikkel je je razendsnel en 
vergroot je jouw kans op een aantrekkelijke 
baan! 
 

Werkend Leren 
 
Tijdens de periode op FEFFIK krijg je 
vakinhoudelijke theorie maar ook vakken 
zoals talen en algemene vorming. FEFFIK  
zorgt voor een goede voorbereiding 
waardoor de lessen goed aansluiten op de 
werkzaamheden in het leerbedrijf. Na een 
succesvolle beoordeling word je geplaatst in 
een passend leerbedrijf. Dat gebeurt 
natuurlijk in overleg. Je gaat dan vier dagen 
werken en komt één dag terug naar 
FEFFIK. Je tekent een arbeids- 
overeenkomst met Impacto Contracting. Dat 
is de schakel tussen de FEFFIK en het 
leerbedrijf en zij betalen ook je salaris uit. Je 
ontvangt als student het minimum loon. Als 
je zowel het theoretische deel als de 
werkperiode met een positieve beoordeling 
hebt afgerond, dan ontvang je het erkende 
sbo diploma. 
 

 

 
Beveiligingsmedewerker  
sbo niveau 2 
 
Beroepsprofiel 

Een beveiligingsmedewerker bewaakt, 

patrouilleert of monitort panden ter 

preventie van diefstal, schade, geweld of 

overtreding van regels. Hij of zij surveilleert 

preventief bij industriële, commerciële of 

particuliere panden, signaleert indringing, let 

op onregelmatigheden en zorgt voor de 

beveiliging van deuren, ramen en poorten. 

De beveiliger bekijkt en monitort alarm- en 

surveillancesystemen zoals: camera-

systemen en elektronische alarmsystemen. 

De beveiliger communiceert met mobiele 

patrouilles voor het onderzoeken van het 

alarm. 

Competenties, skills en vaardigheden:  
 
De belangrijke kenmerken van een 
beveiliger zijn :   
 

 Goed kunnen communiceren 

 Rapporteren 

 Gezag 

 Goed kunnen samenwerken  

 Inlevingsvermogen 

 Onderhandelen 

 Integer 

 Stressbestendig 

 Flexibel 

 Gedreven 

 Verantwoordelijkheid 

Kennis van de talen Engels, Papiamento, 
Nederlands en Spaans binnen de 
beroepscontext zijn belangrijk.  
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Opleiding  

Na toelating ga je vier maanden naar 
FEFFIK, daarna krijg je als leerling-
medewerker een arbeidsovereenkomst en 
ga je voor 16 maanden aan het werk bij het 
leerbedrijf. De vakken die je op FEFFIK  
onder andere krijgt zijn: 

 Beveiligingsleer en dienstuitvoering 

 Brandpreventie en beveiliging 

 Nieuw burgerlijk wetboek en de 

politiewet 

 Wetboek van Strafrecht 

 Wetboek van Strafvordering 

 Rapportage 

 Nederlands/Papiamentu 

 Sociale Vaardigheden 

 

Begeleiding  
 
In het leerbedrijf word je begeleid door een 
ervaren beveiliger. Ook de vakdocent en 
stagebegeleider van FEFFIK komen 
regelmatig op werkbezoek. Gezamenlijk 
wordt gekeken naar de voortgang.  
 
Je krijgt een praktijkwerkboek met 
informatie over de verwachtingen, toetsing 
en beoordeling. Hierin worden ook je 
vorderingen vermeld.  
 

De sector op Curaçao  
 
Beveiliging is een groeiende sector en heeft 
steeds meer mensen nodig die goed 
opgeleid en breed inzetbaar zijn. Behalve 
dat beveiligingsmedewerkers bijdragen aan 
een gevoel van veiligheid, zijn zij ook vaak 
het eerste aanspreekpunt voor bezoekers.  

 

 
 

 
 
 
De vereniging van beveiligingsbedrijven is 
CSA, Curaçao Security Association. CSA is 
een voorstander van het concept Werkend 
Leren voor beveiligingsmedewerkers. 
Vooral om het een hele praktijkgerichte 
opleiding is waarbij FEFFIK en de sector 
intensief samenwerken.  
 

 

Voorwaarden voor aanmelding  
 
De opleiding start met ingang van het 
nieuwe schooljaar 2018 – 2019 bij FEFFIK. 
De gebruikelijke voorwaarden en 
vooropleiding van FEFFIK voor aanmelding 
zijn van toepassing.  
 
Daarnaast wordt met studenten die zich 
aanmelden voor een leergang Werkend 
Leren op niveau 2, tijdens een intake 
gesprek ingegaan op motivatie en 
verwachtingen van het werken in de sector. 
Een recent bewijs van goed gedrag is 
vereist voor toelating en voor de opleiding 
beveiligingsmedewerker is de minimum 
leeftijd bij aanvang van de opleiding 17 jaar 
en 8 maanden.  
 
Kijk op de website voor meer informatie 
over de opleidingen, de voorwaarden voor 
inschrijving en het downloaden van het 
aanmeldingsformulier: Homepage Werkend 
Leren. Voor een regelmatige update van 
informatie en foto’s kun je ook de 
facebookpagina volgen: Facebookpage 
Werkend Leren. 
 
Voor meer informatie: FEFFIK, Kaya 
Horacio Sprock 4, Tel: 736-3900 tst. 221 

http://www.werkendleren.cw/
http://www.werkendleren.cw/
https://www.facebook.com/werkendlerencuracao/
https://www.facebook.com/werkendlerencuracao/

