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Wie is InterTransfer? 
 

InterTransfer is een re-integratie- en outplacementbureau dat u graag ondersteunt bij 

het vinden van een nieuwe, passende baan. Zonder valse beloftes en gouden bergen, 

maar met een realistische kijk op de toekomst, ondersteunen wij deelnemers bij het 

verkrijgen van nieuw loopbaanperspectief en een nieuwe plek op de arbeidsmarkt. 

Daarbij staan uw capaciteiten, wensen en doelstellingen centraal. Wij kenmerken ons 

doordat wij persoonlijk, doelgericht en eerlijk te werk gaan. Dit doen we al vele jaren, 

met veel succes.  

 

Wat is een omscholingstraject? 
 
Wij bieden onder andere omscholingstrajecten aan. Een omscholingstraject is specifiek 

bedoeld voor mensen die om wat voor reden dan ook zich oriënteren op een nieuwe 

functie, onder andere omdat ze een uitkering ontvangen of omdat hun huidige baan komt 

te vervallen (bijvoorbeeld wegens een reorganisatie). In deze oriëntatie merken ze dat ze 

kennis en vaardigheden missen om de nieuwe functie te gaan bekleden of voelen ze zich 

hier nog onzeker over. Een omscholingstraject is de manier om hun kansen op de 

arbeidsmarkt te vergroten en met (meer) zelfvertrouwen deze stap te zetten. Het is goed 

mogelijk dat deze scholing gericht is op andere functies dan waarvoor zij in het verleden 

hebben geleerd en/ of in hebben gewerkt.  

 

Wij beschikken over meer dan 10 jaar ervaring met het uitvoeren van diverse 

omscholingstrajecten, waaronder het traject ‘Beveiliger’. Over deze omscholing treft u in 

dit document meer informatie aan.  

 
Wat houdt het omscholingstraject ‘Beveiliger’ in? 

 
Deelnemers aan dit omscholingstraject worden door ons geschoold en begeleid tot een 

functie binnen de (brede) beveiligingsbranche. Na het succesvol doorlopen van dit traject 

ontvangt u het erkende diploma ‘Beveiliger 2’. Dit diploma is noodzakelijk om aan de slag 

te gaan binnen de beveiligingsbranche; in het bezit zijn van het diploma is namelijk een 

eis van de werkgevers. Functies waaraan gedacht kan worden, zijn onder andere: 

objectbeveiliger (o.a. receptie), mobiele surveillance, geld- en waardetransporteur, 

bewaarder en alarmcentralist.  

 

Ons omscholingstraject bestaat uit een theoretisch gedeelte en een stageperiode 

(beroepspraktijkvorming). De gehele periode worden deze onderdelen gecombineerd 

doorlopen. De inhoud van deze onderdelen ziet er als volgt uit: 

 

Theorie 

 

Beveiligingsgerichte vakken vormen de basis. Hierbij kunt u denken aan: 

• Waarnemen en noteren 

• Wettelijke kaders BVL 2 

• Beveiliging van gebouwen 2 

• Handelen in kritieke situaties 2 

• Engels 

• Nederlands 

• Rekenen 

• ICT (computervaardigheid)  

• BHV-training 
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Praktijk (beroepspraktijkvorming) 

 

In ons omscholingstraject neemt het praktijkleren een belangrijke plaats in, want het 

werken als beveiliger leert u het beste in de praktijk. Om het diploma te kunnen halen, 

moet u in de praktijk hebben gewerkt (750 klokuren). Wij zorgen voor een erkend 

leerbedrijf waar u deze ervaring kunt opdoen onder begeleiding van een erkend 

praktijkopleider.  

 

Tijdens de gehele periode heeft u één vast aanspreekpunt binnen InterTransfer die de 

voortgang volgt en altijd bereikbaar voor u is om zaken af te stemmen. Gedurende het 

gehele traject ontvangt u vanuit ons ook ondersteuning bij uw sollicitatie-activiteiten.  

Daarbij is onze ervaring dat sommige deelnemers na afloop van de stageperiode bij 

betreffende organisatie een contract aangeboden krijgt.  

 

Nadat u zowel het theoretische deel als de stageperiode positief heeft afgesloten, 

ontvangt u een erkend diploma ‘Beveiliger 2’. Dit diploma wordt afgegeven door het 

SVPB, de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsbranche. Daarmee kunt 

u een betaalde werkplek binnen de beveiligingsbranche krijgen. Daarnaast ontvangt u 

een landelijk erkend MBO-diploma, afgegeven door een ROC opleidingsinstituut. 

 
Wanneer kom ik in aanmerking voor het omscholingstraject? 

 
Deelname aan ons omscholingstraject is mogelijk indien u: 

 

 Een re-integratie 2de spoor traject (= bij langdurige ziekte) dient te doorlopen; 

 Een outplacementtraject van uw werkgever krijgt aangeboden; 

 Een Ziektewet, WAO/WIA of Wajong uitkering van het UWV ontvangt en een 

opleiding/ re-integratietraject mag volgen; 

 Het lesgeld voor eigen rekening neemt (bijvoorbeeld als u momenteel een WW-

uitkering ontvangt).*  

 

*Indien u de deelname zelf financiert, kunt u een financiële tegemoetkoming van de 

Belastingdienst krijgen (aftrek studiekosten in jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting).  

 

Om het omscholingstraject succesvol te kunnen afronden, is het belangrijk dat: 

 U gemotiveerd bent om de omscholing te volgen; 

 U niet in aanraking bent geweest met Justitie; 

 U de Nederlandse taal op een VMBO/ Mavo niveau beheerst; 

 U representatief en communicatief vaardig bent; 

 U een dienstverlenende instelling hebt; 

 U gedisciplineerd bent en verantwoordelijkheidsgevoel hebt; 

 U enigszins computervaardig bent; 

 U in het bezit bent van een rijbewijs en beschikt over eigen vervoer (= een pre); 

 U bereid bent om u, na afloop van het traject, volledig in te zetten om als 

Beveiliger aan de slag te gaan. Dit houdt in dat u ook wisselende diensten (dag-, 

avond-, nacht en weekenddiensten) moet willen draaien; 

 U tijdens de opleiding fulltime beschikbaar bent voor de lessen en de 

beroepspraktijkvorming.  

 

Het omscholingstraject is voor alle leeftijden geschikt. Wij hebben de afgelopen jaren 

deelnemers van verschillende leeftijden (van 20 tot 50+) opgeleid en succesvol begeleid 

naar een nieuwe baan! 
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Hoeveel tijd ben ik kwijt met het volgen van het 

omscholingstraject? 
 

De verwachte opleidingsduur is 6 tot 9 maanden (ervan uitgaande dat u tijdig slaagt voor 

de theorie- en praktijkmodules). Gedurende deze gehele periode gaat u 1 dag per week 

naar school en voert u 3 à 4 dagen per week de beroepspraktijkvorming (stage) bij een 

erkend leerbedrijf uit. 

 
Waar vindt het omscholingstraject plaats? 

 
De stageplek wordt door InterTransfer geregeld en dit vindt zoveel mogelijk in de buurt 

van uw woonadres plaats. Voor de theorielessen moet u één keer per week naar een 

leslocatie in Nijmegen of Amsterdam reizen.  

 

Wanneer start het omscholingstraject? 
 
Wij starten iedere twee maanden met een nieuwe groep. Om met de theorielessen van 

start te kunnen gaan, is het een voorwaarde dat er een stageplaats is ingeregeld.  
 
Kortom, de hoofdlijnen van ons omscholingstraject…. 

 
 Theorie en praktijkervaring gecombineerd binnen één traject; 

 Persoonlijke begeleiding en inzet door de medewerkers van InterTransfer; 

 Kleinschalige groepen waardoor er ruimte is voor persoonlijke aandacht; 

 Laagdrempelige aanpak en een eerlijke en open houding; 

 Kort en overzichtelijk: na enkele maanden bent u klaar voor uw nieuwe functie en 

in het bezit van een MBO diploma; 

 Er is geen speciale vooropleiding nodig; 

 Onze omscholingen staan geregistreerd in het CRKBO register en vallen onder ons 

Blik op Werk keurmerk*; 

 Het traject zorgt ervoor dat u met meer kennis, ervaring, zelfvertrouwen en het 

benodigde diploma de stap naar een nieuwe baan gaat zetten. Na deelname zijn 

uw kansen op de arbeidsmarkt aanzienlijk vergroot! 

 

“We zeggen wat we doen en we doen wat wij gezegd hebben!” 
 

*Wat houdt het Blik op Werk keurmerk en de CRKBO registratie 
in? 

 
Wij zijn in het bezit van het landelijk erkende keurmerk Blik op Werk. Dit staat garant 

voor de betrouwbaarheid en kwaliteit van onze re integratie- en outplacement diensten. 

Als gecertificeerd re-integratie bureau onderscheiden wij ons met name op de aspecten: 

 

 Afspraken nakomen 
 Deskundigheid 
 Resultaten 
 Communicatie en verslaglegging 

 

Tevens zijn wij voor ons aanbod aan omscholingen een CRKBO erkend bureau en 

daarmee staan wij geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs 

(CRKBO). 

 

Dit betekent dat wij voldoen aan alle kwaliteitseisen en gedragscodes voor kort 

beroepsonderwijs. Dit is vastgesteld middels een audit die gebaseerd is op de 

gedragscode van de NRTO (de brancheorganisatie voor training en opleiding) en de VOI 

(de Vereniging van Opleidingsinstituten). 
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Wat zijn de ervaringen van deelnemers aan deze omscholing?  
 

Hank Nijkamp, deelnemer aan de omscholing ‘beveiliger’ 

Het is zeker de moeite waard om in deze omscholing te investeren. 

De begeleiding is goed, je krijgt op tijd evaluatiegesprekken en de juiste leraren  

zijn aangesteld om zoveel mogelijk kennis over te dragen op de leerlingen. 

Wat wel iets beter kan, is de communicatie. Bijvoorbeeld als je niet meer naar school 

hoeft, maar nog wel examen moet doen in de generieke vakken. Je krijgt dan niet de 

juiste informatie. Dit in tegenstelling tot de leerlingen die nog wel naar school gaan. 

  

Nogmaals het is een gedegen opleiding met vakbekwame mensen. Ik heb er veel aan 

gehad. Deze scholing heeft ertoe geleid dat ik snel een baan heb gekregen.  

 
Robin Hullegie, deelnemer aan de omscholing ‘beveiliger’ 

Ik kijk met een goedgevoel terug. Het omscholingstraject heeft mij een baan opgeleverd. 

Na de praktijkperiode van8 maanden heb ik nu een contract als objectbeveiliger. Een 

mooie baan, passend bij mij en nog dicht bij huis ook. 

 

Mijn werk als hovenier en meubelbezorger kon ik niet meer doen vanwege een blessure. 

Vanuit het re-integratietraject 2e spoor ben ik deze opleiding gaan volgen en na de 

intake is het balletje gaan rollen. 

 

Ik was even wat benauwd om terug de schoolbanken in te gaan. Maar dat viel erg mee. 

Er was gelukkig geen schoolklassfeer. Iedereen heeft een ‘krasje’ en is erg gemotiveerd. 

Rob is een ‘gouwe kerel’. Hij staat altijd voor je klaar, heeft een luisterend oor en geeft 

een schouderklopje wanneer je dat nodig hebt. Rick de docent heeft mij veel geleerd. 

Deze opleiding is zeker een aanrader! 

 
Roberto Tundo, deelnemer aan de omscholing ‘beveiliger’ 

Deze omscholing is mij aangeboden vanuit van UWV, omdat ik in de ziektewet zat en op 

zoek moest naar iets anders. Aangezien ik affiniteit heb met de beveiliging (ik ben 

vechtsportleraar en heb diverse mensen uit de branche getraind) heb ik het voorstel naar 

het UWV gedaan voor deze opleiding. Het UWV ging akkoord met deze scholing en al snel 

volgende een intakegesprek met de projectleider, Rob den Ouden.  

 

Vanaf het eerste moment was er al een klik met Rob. Ik ben snel na de intake begonnen. 

De vorm en manier van deze omscholing was voor mij perfect; 1 dag per week naar 

school en daarnaast stage lopen. 

 

De docent trainde ons naar het examen om het maar zo te noemen; we kregen geen 

overbodige lesstof maar alleen datgene wat we nodig hadden voor het behalen van onze 

diploma Beveiliger 2. Ik heb veel dingen geleerd over de wetgeving. Dat vond ik eigenlijk 

heel erg interessant, ook het praktische deel was zeer leerzaam. 

 

Ik heb de opleiding afgerond met een diploma Cum Laude (4x een 8 en 1x een 9). Ik  

ben best trots op dit resultaat, omdat ik eigenlijk al 32 jaar niet meer in de schoolbanken 

had gezeten. 

 

Ik werk nu als beveiliger bij AVVD op Winkelcentrum Kronenburg en heb het goed naar 

mijn zin! 
 

Contact en/ of meer informatie? 
 
Neem bij vragen of voor meer informatie gerust contact met ons op via: 

Telefoon: 026 - 355 72 77 

Mail:   info@intertransfer.nl  

 

mailto:info@intertransfer.nl

