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Beccaria Instituut | Factsheet 
Cursus Profiling voor beveiligingspersoneel 
Inleiding 

U krijgt als professionele beveiligingsbeambte steeds vaker te maken met complexe situaties. Dit komt door twee 
belangrijke oorzaken. Ten eerste laat de politie steeds meer werk over aan beveiligingsbeambten. Ten tweede is er 
een substantiële toename te zien van risico’s in de publieke én private sector. 

Een logisch gevolg daarvan is, dat men in de beveiligingsbranche op zoek is naar instrumenten om deze nieuwe 
uitdagingen het hoofd te bieden. Eén van de nieuwste instrumenten in de toolbox van de beveiligers is profiling. Door 
toepassing hiervan kunt u als beveiliger in enkele ogenblikken beoordelen of een situatie al dan niet kan escaleren. 
Ook kunt u beoordelen hoe de situatie in het geval van escalatie kan worden beheerst. 

Van oorsprong is predictive profiling een methode om criminele en terroristische activiteiten al in de 
voorbereidingsfase te onderkennen en te stoppen. Deze methode is in Israël en de USA ontwikkeld en heeft zich 
inmiddels wereldwijd bewezen als zeer succesvol. Tot voor kort werd profiling voornamelijk op luchthavens toegepast, 
maar meer en meer wordt het breed binnen de beveiligingsbranche ingezet. Het Beccaria Instituut heeft de methode 
geoperationaliseerd voor de dagelijkse beveiligingspraktijk. 

Doel van de cursus 

De cursus Profiling voor beveiligingspersoneel heeft tot doel u als beveiliger op operationeel niveau meer bewust te 
maken van uw omgeving en uw situatie. Ook verhoogt u uw veiligheidsbewustzijn. Daardoor bent u in staat om 
afwijkingen in de omgeving en in de situatie beter te onderkennen en daarop adequaat te reageren. Ook kunt u zich 
vanuit de eigen rol en positie meer proactief gaan opstellen op het moment, dat veranderingen in de omgeving en 
situatie worden aangekondigd en/of zich gaan voordoen. 

Inhoud 

De cursus geeft ruime aandacht aan de zogenaamde ‘hoe’-kant van het werk als beveiligingsmedewerker. U bent in 
staat waarnemingen en observaties op de werkvloer beter op hun waarde te beoordelen. De bevindingen moeten 
veelal objectief gerapporteerd worden. Ook worden persoonlijke vaardigheden versterkt, zoals de vaardigheid om te 
reflecteren, integraal te denken en te acteren.  

Na afloop van de cursus: 

± beseft u wat het belang van een goed ontwikkeld omgevings-, situationele- en veiligheidsbewustzijn is voor het 
correct uitvoeren van uw werk; 

± beseft u dat dit bewustzijn bijdraagt aan uw eigen veiligheid en dat van anderen in hun omgeving; 
± kunt u, door zelfstandig elementaire omgevingsanalyses uit te voeren en situational profiles te maken, afwijkingen 

in omgeving, situatie en/of het veiligheidsniveau bij uw opdrachtgever onderkennen; 
± bent u in staat om met behulp van profiling op uitvoerend niveau afwijkend gedrag van personen te onderkennen; 
± bent u in staat om objectief en ‘doelgroepgericht’ te rapporteren. 
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Praktijkgericht 

De cursus Profiling voor beveiligingspersoneel is in zijn aard maatwerk. De praktijk van de deelnemers en de docenten 
heeft een centrale plek binnen het programma en de casuïstiek kan toegespitst worden op de vraagstukken van de 
deelnemers. De continue wisselwerking tussen actuele kennis en toepassing in de praktijk wordt met behulp van de 
aanwezige deskundigen en door het werken met casussen direct aangepakt. 

Als stimulans wordt in de lesblokken gewerkt met een aantal groepsopdrachten en een afsluitende praktijkopdracht. 
Na de eerste dag van de cursus wordt er door de deelnemers op locatie gewerkt aan een praktijkopdracht. Door de 
gekozen aanpak ontwikkelen de deelnemers de competenties om profileren op uitvoerend niveau meteen toe te 
kunnen passen in hun dagelijkse werkzaamheden. 

Doelgroep 

De cursus is bedoeld voor gediplomeerde beveiligingsbeambten en coördinatoren beveiliging. 

Maatwerk 

Wanneer een aantal medewerkers van hetzelfde bedrijf c.q. organisatie dezelfde cursus wil of moet volgen is 
incompany training - mede uit praktisch oogpunt - dé oplossing. Het cursusprogramma wordt in overleg met het bedrijf 
vastgesteld, waardoor maatwerk en een zeer hoge mate van betrokkenheid bij de cursisten wordt gegarandeerd. Wilt 
u binnen uw bedrijf, of juist daarbuiten de cursus laten volgen en heeft u of uw bedrijf specifieke wensen, informeert 
u dan eens naar de mogelijkheden. 

Niveau en toelatingseisen 

Om deel te kunnen nemen aan de cursus moet u minimaal Mbo werk- en denkniveau hebben. 

Toetsing en certificaat 

Een praktijkopdracht maakt deel uit van de cursus. Na twee dagdelen interactief met elkaar bezig geweest te zijn, 
ontvangen de deelnemers een praktijkopdracht. Deze dient enerzijds om het geleerde in de praktijk uit te voeren en 
anderzijds als toetsing of de eerder gepresenteerde lesstof begrepen is. De praktijkopdracht wordt tijdens een 
‘terugkom’ dagdeel met de deelnemers besproken.  

Wanneer de deelnemer in voldoende mate aantoont, dat hij/zij de lesstof begrepen heeft en kan toepassen, wordt 
het certificaat ‘Profiling voor Beveiligingspersoneel’ uitgereikt. Wanneer een deelnemer onverhoopt een onvoldoende 
opdracht presenteert, heeft de deelnemer recht op één herkansing. 
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Praktische informatie 

± Duur: de cursus bestaat uit 3 dagdelen: 2 dagdelen theorie en 1 terugkom-dagdeel (bespreking praktijkopdracht). 
± Lestijden: 8:30 – 12:00 uur en 13:00 – 16:30 uur. 
± Studielast: 16 uur. 
± Aantal deelnemers: minimaal 8; maximaal 15. 
± De cursuskosten zijn € 650,00. Dit is inclusief cursusmateriaal, beoordeling praktijkopdracht en eventueel één 

herkansing.  
± De studiedocumentatie wordt digitaal verstrekt. 
± Voor deze cursus wordt geen BTW in rekening gebracht.  

Kwaliteit 

De Kernel Groep en daarmee het Beccaria Instituut is opgenomen in het Centraal Register Kort 
Beroepsonderwijs (CRKBO). In het register worden alleen onderwijsinstellingen ingeschreven die 
voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstituten voor Kort Beroepsonderwijs. De Kernel 
Groep voldoet aan de gestelde kwaliteitseisen met betrekking tot zorgvuldigheid, rechtszekerheid, 
redelijkheid, betrouwbaarheid en informatievoorziening. De opname in het CRKBO heeft als gevolg 
dat alle onderwijsactiviteiten van de Kernel Groep zijn vrijgesteld van BTW. 

Het Beccaria Instituut is daarnaast ook Cedeo-erkend. Cedeo is de onafhankelijke en door de overheid erkende 
keuringsinstantie die de kwaliteit meet en waarborgt van organisaties die actief zijn op het gebied van human resources 
improvement. Cedeo heeft daartoe een klanttevredenheidsonderzoek gehouden onder 
de opdrachtgevers en deelnemers aan opleidingen en trainingen van het Beccaria 
Instituut. Meer dan 88% van de klanten van het Beccaria Instituut is ‘tevreden tot zeer 
tevreden’ over de kwaliteit en de dienstverlening. Dat geeft u de garantie dat u te maken 
heeft met een opleidingsinstituut op niveau!  

Meer informatie? 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Gonda Neddermeijer (085 - 8769711). Ook kunt u desgewenst een e-mail 
sturen naar info@kernel-groep.nl. 

 

 

  


