Opleiding Event Security Officer (ESO)
Lijkt het je leuk en uitdagend om tot professioneel Evenementenbeveiliger te worden opgeleid en op verschillende
evenementen en festivals te werken? Ben je flexibel, sta je fysiek en mentaal sterk in je schoenen en weet je
communicatief je staande te houden? Hou je ervan om met een enthousiast team een belangrijke bijdrage te leveren aan
de veiligheid op evenementen en festivals?
Met een erkend diploma Evenementenbeveiliger – Event Security Officer (ESO) op zak hoef je geen festival meer te
missen.
Het beveiligen van een evenement is een vak apart. Er wordt vaak luchtig tegenaan gekeken, maar het is hard werken.
De kunst is om in de rol van gastvrouw of gastheer een goede sfeer te behouden. Ook op momenten dat het er om
spant. Voor een deel moet je dit in je hebben, voor een ander deel leer je dat bij ons.
De opleiding Evenementenbeveiliger bestaat uit twee delen, een theoriedeel en een praktijkdeel. Het theoriedeel wordt
afgesloten met een officieel SVPB examen, waarna je kunt gaat starten met de praktijk. Voordat je start met de praktijk
word je door bijzondere wetten van de politie gescreend of je een ‘schoon’ strafblad hebt. Voor de praktijk draai je 10
verschillende evenementen mee. Tijdens deze evenementen voer je onder begeleiding verschillende taken uit. Het
praktijkgedeelte wordt wederom afgesloten met een officieel SVPB examen. Rond je zowel de theorie als de praktijk
positief af, ben je in het bezit van het certificaat Event Security Officer.
Eisen
✓
✓
✓
✓
✓

Blanco strafblad, in verband met een screening door justitie;
Rijbewijs en eigen vervoer
Flexibel omtrent inzetbaarheid (Evenementen zijn veelal in weekenden, avonden en feestdagen gepland)
Stressbestendig, communicatief vaardig, representatief
Persoonlijkheid die onder alle omstandigheden goed met mensen om kan gaan, rustig blijft en kan schakelen in
prioriteiten en acties

Inhoud theorie
De theorie bestaat uit 2 onderdelen, namelijk Event Security en Wet- en regelgeving basis, waarbij de volgende
onderwerpen worden behandeld:
Event Security
✓ Soorten evenementen en crowd management
✓ Taken van de evenementenbeveiliger
✓ Beveiligingshulpmiddelen
✓ Beroepshouding, communicatie en conflicthantering
✓ Bezoekersgedrag
✓ Rapporteren
✓ Brandpreventie, ontruimen en EHBO bij evenementen
✓ Wet wapens en munitie, Opiumwet
✓ Arbeidsomstandigheden, wetenverkeerswet
✓ Vuurwerkbesluit, wet op identificatieplicht
✓ Drank- en horecawet
✓ Wettelijke kaders (strafrecht en strafvordering)
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Wet- regelgeving basis
✓ Wet- regelgeving
✓ Wetboek strafvordering
✓ Wetboek strafrecht
✓ Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus
✓ Wet wapens en munitie
✓ Opiumwet
✓ Arbeidsomstandighedenwet
✓ Algemene verordening gegevensbescherming
✓ Verkeer op privaat terrein
Stageopdrachten praktijk
1. Werken met een portofoon
2. Privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering
3. Visitatie
4. Werken bij entree
5. Werken in en niet voor publiek toegankelijk gebied
6. Werken in podium- showgebied
7. Werken op een evenement voor het opengaan voor publiek en na afloop
8. Werken te midden van het publiek
9. Werken bij uitloop van het evenement
10. Schrijven van rapportages, van elke opdracht
Cursusduur
✓ 5 theorieavonden van 19.00-21.30 uur, start januari 2021
✓ Gemiddeld 1 uur per week aan voorbereiding lessen en examen
✓ Ongeveer 8 weken na start eerste les, volgt het theorie-examen bij de SVPB in Amersfoort
✓ Start praktijkstage (mits geslaagd voor theorie) media april 2022
✓ Gemiddeld 75-100 stage-uren voor de uitvoering van een 10 praktijkopdrachten, door heel Nederland. Hier heb
je 1 jaar de tijd voor (geldigheid van de stagepas). Denk hierbij vooral aan weekenden gedurende het
evenementenseizoen van april tot oktober, Carnaval, Pasen, Koningsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerst en
Oud & Nieuw.
Cursuslocatie
De opleiding voor Event Security Officer wordt gegeven vanuit Zelhem waarbij zowel de theorie als de praktijkexamens in
Amersfoort worden afgenomen bij het SVPB.
Diploma
Bij een positief resultaat ontvangt de kandidaat een erkend certificaat van het SVPB.

3

