De zin of onzin van CPO-opleidingen
Wat is de zin of onzin van een CPO (Close Protection Officer ofwel Persoonsbeveiliger)?
In deze tijd van terroristische aanslagen krijgen beveiligingsbedrijven het steeds drukker. Kort gezegd,
de angst regeert. Parallel daaraan lopen de bedrijven, instituten en scholen die
beveiligingsopleidingen aanbieden.
Beveiligingsopleidingen kunnen variëren van Beveiliger II tot Event Security, Officer en Geld en
Waardetransport tot Persoonsbeveiliger.
Als directeur van Argus Security International en de ICPTA word ik vaak benaderd door mensen die
graag de persoonsbeveiliging in willen. Mijn eerste vraag is dan ook vaak waarom ze de
persoonbeveiliging in willen. De antwoorden verschillen nogal van “het lijkt me wel een gaaf beroep”,
“je werkt met beroemdheden” of “ik vind dat ik de wereld moet beschermen tegen terroristen”.
Wat opvalt dat er maar weinig mensen – als ik ze heb uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek –
werkelijk weten wat er speelt en wat de persoonsbeveiliger doet.
Het is onzin om te denken dat het beroep van de persoonsbeveiliger één en al glamour is. Natuurlijk
kom je op plekken waar de doorsnee Nederlander nooit komt. Vaak wordt er ook gezegd dat een CPO
veel te doen heeft, altijd onderweg is of bezig is. Daar zit ook een onzin gehalte in: vaak zit je uren te
wachten om vervolgens een half uur vol aan de bak te moeten. Vaak denken mensen dat je als Privé
Persoonsbeveiliger een wapen mag dragen. Onzin, alleen de persoonsbeveiliger van de BSB en DKDB
zijn door de minister van Justitie aangewezen om een wapen te dragen. In Nederland worden
politieagenten opgeleidt om volgens de geweldsinstructie te werken, welke bij wet is vastgesteld.
Het is bij wet verboden dat de particuliere persoonsbeveiliger in Nederland wapens mag dragen.
Er zijn genoeg bedrijven, instituten of scholen die CPO-opleidingen geven en er grof geld mee
verdienen!
Maar wat is voor de leek nu de zin of onzin van een CPO-opleiding? In Nederland bestaat er geen
door het Rijk erkende opleiding voor persoonsbeveiliger.
Als je dat wel wilt, zul je je moeten aanmelden bij de Koninklijke Marechaussee of de politie. Om
vervolgens na de “gewone” opleiding op te gaan voor de BSB of DKDB. Stuk voor stuk zware
opleidingen waarbij hoge eisen aan de personen worden gesteld. Dus niet iedereen is ervoor geschikt.
Kies je voor een private opleiding, zorg er dan voor dat je goed beslagen ten ijs komt, want er zijn
vele kapers op de kust. Scholen, bedrijven en/of instituten in Nederland die beweren dat ze door het
Rijk erkent zijn, spreken niet de waarheid.
De schooldiploma’s kunnen op z’n hoogst erkend worden door het ministerie van Onderwijs, Cultuur
en Wetenschappen. Alle SVPB-diploma’s zijn door het ministerie van Justitie erkent.
In Nederland zijn er genoeg aanbieders voor de opleiding van persoonsbeveiligers, maar hoe scheidt
je het kaf van het koren? Een branche certificaat bestaat nog niet en dat bemoeilijkt het zoeken nog
meer.
Er zijn een paar punten waar u naar kunt kijken en die u indruk geven over het bedrijf, instituut en/lof
school:
1. website
2. referenties
3. ECABO accreditatie
4. CREBO accreditatie
5. heeft ’t bedrijf een ND-nummer
6. ga op bezoek en bekijk de school of het instituut
7. vraag indien mogelijk een proefles aan
8. vraag indien mogelijk een onderhoud aan
9. probeer impressies te krijgen van oud-leerlingen.

De website geeft vaak de ambities van de school, het instituut of het bedrijf weer. Bedenk u zich goed
dat foto’s die op de website gepubliceerd worden, niet daadwerkelijk van het instituut, het bedrijf of
de school hoeven te zijn !
Referenties kunnen u duidelijk aangeven of het bedrijf, de school of het instituut serieus worden
genomen. Weinig referenties betekent niet per definitie dat men niet serieus bezig is. Probeer een
referent te pakken te krijgen om zijn/haar mening over de opleiding te vragen.
Als de school of het bedrijf een ECABO accreditatie heeft, betekent het dat het voldoet aan de door
ECABO gestelde eisen. ECABO is niet alleen een begrip in de beveiligingswereld, maar ook op het
gebied van ICT en secretarieel werk. Op het gebied van beveiliging werkt ECABO nauw samen met
het SVPB (Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties).
Een CREBO accreditatie geeft alleen aan dat de diploma’s zijn goedgekeurd door het CREBO en het
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Dit betekent dat de opleidingsdiploma’s erkend
zijn en die erkenning is op te vragen via het CREBO. Het bedrijf, instituut of de school is dan in het
bezit van een CREBO-nummer.
Als het een beveiligingsbedrijf betreft, dan dient et in het bezit te zijn van een ND-nummer. Het NDnummer wordt door het ministerie van Justitie verstrekt en is bedoeld als werkvergunning. Een
“beveiligingsbedrijf” zonder ND-nummer werkt niet volgens de wet en is tevens niet door Justitie
erkend.
Ga eens op bezoek bij zo’n instituut of school zonder dat u zich aankondigt en let erop hoe u te woord
wordt gestaan. Het geeft vaak genoeg het juiste beeld weer van hoe het instituut of school werkt.
Een bezoek aan een bedrijf ligt iets moeilijker, want vaak duldt men geen “pottenkijkers” in de
keuken. Het is te doen en doet u het toch doe het dan netjes. Let daarbij nogmaals op hoe u
ontvangen wordt en te woord wordt gestaan.
Het bijwonen van een proefles zou nog mooier zijn. U krijgt dan een klein voorproefje van hoe de
lessen in werkelijkheid zouden lopen.
Wat ook een goede indruk oplevert, is een onderhoud met één van de vakdocenten. Zij kunnen een
kijkje geven in hoe de CPO-opleiding(en) verloopt/verlopen. U kunt ook naar de achtergrond van de
docent vragen. Wees er wel van bewust dat de docent niet het achterste van zijn tong laat zien, maar
een kleine vogelvlucht moet kunnen. Docenten die om veiligheidsredenen niets prijs willen geven, zijn
niet eerlijk tegen hen zelf noch tegen de student(en). Dat je niet over huidige werksituaties mag/kan
praten is te billijken, maar het verleden kan zonder al te veel details gewoon verteld worden.
Impressies van oud-leerlingen kunnen ook een goede indruk geven over de CPO-opleiding en de
instructeurs.
Zo ziet u maar op hoeveel dingen u moet letten alvorens aan een CPO-opleiding te beginnen.
Wat ik nog mee wil geven over opleidingen in het buitenland is het volgende: kies een opleiding die in
het land waar u naar toegaat, erkend is. Hetzij door de Staat, hetzij een deelstaat of door het
ministerie van Onderwijs. Dat neemt niet weg dat ondanks deze erkenning de Nederlandse Staat de
erkenning van het diploma niet overneemt.
In ieder geval hoop ik u een beetje wegwijs te hebben gemaakt in de wereld van CPO-opleidingen.
Als u ……. een keuze heeft gemaakt en binnenkort gaat starten met een opleiding, wens ik u veel
leerzame momenten en succes!
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