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Word jij 
de Mondriaan 
van de security?

Opleidings
richtingen
▪ Particuliere beveiliging
▪ Handhaving, Toezicht en 

Veiligheid
▪ Veiligheid en Vakmanschap

NIEUW:
▪ Leidinggeven op basis van  

vakmanschap, niveau 4

Samenwerken voor veiligheid 
Ben jij sportief, sta je stevig in je schoenen, hou je van actie én werk je 
graag aan een veilige maatschappij? Twijfel dan niet langer en kies voor 
een opleiding in de veiligheidssector. Defensie, Koninklijke Marechaussee, 
politie en beveiliging bewaken de orde en veiligheid in de samenleving.  

Wist je dat… 
onze studenten het beroep ook leren tijdens verschillende 
evenementen? Zij leveren een actieve bijdrage aan evenementen in 
de Haagse regio zoals de CPC en de Vredesloop. Daarnaast doen 
onze studenten ervaring op bij ADO Den Haag. Dit is een geweldige 
en leerzame ervaring.

Werken in deze sector vraagt om 
een groot verantwoordelijkheids-
gevoel en het goed kunnen 
samenwerken met anderen. Je 
geeft het goede voorbeeld vanaf 
het moment dat je bij ons op 
school komt. Je moet ook kunnen 
schakelen tussen een praatje 
maken en een sprintje trekken. 
Dit leer je allemaal bij ons, maar 
dit vraagt van jou een open, 
leergierige en gedisciplineerde 
houding.

Wil je gaan werken in 
de beveiligingsbranche, 
ordehandhaving of openbaar 
toezicht en veiligheid, dan kies 
je voor de opleiding Beveiliger, 
Coördinator beveiliging, Handhaver 

toezicht en veiligheid of de nieuwe 
niveau 4 opleiding Leidinggeven op 
basis van vakmanschap.

Heb je interesse in het politievak, 
dan kun je tijdens de opleiding 
Handhaver toezicht en veiligheid 
in aanmerking komen voor het 
doorstroomprogramma. Je volgt de 
opleiding met extra lessen die 
gericht zijn op het politievak. 

Als je wilt gaan werken bij 
Defensie, kies dan voor een van 
de vooropleidingen Defensie, 
zoals een opleiding in de richting 
Veiligheid en Vakmanschap of 
voor de opleiding Beveiliger, 
oriëntatiejaar Koninklijke 
Marechaussee.
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Britt

Ik vind heel veel dingen leuk 
maar hetgeen dat er bij deze 
opleiding voor mij uitspringt 
is het samenwerken. Je doet 
heel veel dingen samen en 
moet op elkaar kunnen 
vertrouwen. Je bent er om 
samen iets te leren.

Wil je mijn hele verhaal lezen, 
bezoek dan 
rocmondriaan.nl/
ambassadeur-britt

Kijk voor actuele informatie

Wat kies jij?

rocmondriaan.nl/veiligheid

Schoolambassadeur
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Open Dagen
▪ DINSDAG 10 NOVEMBER 2020 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 2 FEBRUARI 2021 15.00 - 20.00 UUR 

▪ DINSDAG 9 MAART 2021 15.00 - 20.00 UUR

TIP! Wil je langskomen? Kijk eerst op de website voor 
mogelijke wijzigingen en actuele informatie.

rocmondriaan.nl/opendagen

De School voor Orde en Veiligheid zit in een eigen gebouw 
aan de Helenastraat 11, vlakbij Den Haag CS en het 
centrum. Door de kleinschaligheid ervaren de studenten  
de school als een prettige leeromgeving. 

School voor Orde en Veiligheid
Helenastraat 11
2595 HA  Den Haag
088 666 3255

Tinwerf 10 
2544 ED  Den Haag 
088 666 3600

Verplichte Info Avond 
Let op! De opleidingsrichtingen Koninklijke 
Marechaussee en Veiligheid en Vakmanschap hebben 
beide, afzonderlijk van elkaar, Info Avonden. 

Het bijwonen van een Info Avond is een verplicht 
onderdeel van de selectieprocedure. Er is een beperkt 
aantal plaatsen beschikbaar, dus geef je snel op. 

Wanneer de Info Avonden zijn en hoe je je kunt 
aanmelden vind je op de opleidingspagina op de website.


