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Waarom bij Triple F ?

Om de ESO
werkzaamheden te
mogen uitoefenen
dient men in bezit te zijn
van een certificaat
waarna een
beveiligingspas
aangevraagd kan
worden bij de politie.

De taken van de ESO beveiliger zijn in de Wet Particuliere
Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus, de WPBR, vastgelegd.
In deze wet wordt onder ESO, een beveiliger verstaan, die is aangesteld
ter beveiliging voor, tijdens en na een evenement, bijvoorbeeld;
festivals, concerten, braderieën of publiekstreffen zoals Koningsdag
maar ook tijdens bedrijfsbijeenkomsten waar veiligheid een vereiste is.
Beveiligingswerkzaamheden zijn gericht op:
• het bewaken van de veiligheid van de aanwezige personen en
goederen in de evenementen locatie.
• het waken tegen verstoring van de openbare orde en rust op en in de
directe omgeving van het evenementen terrein.
Om de ESO werkzaamheden te mogen uitoefenen dient men in bezit te
zijn van een certificaat waarna een beveiligingspas aangevraagd kan
worden bij de politie.

Praktijkgerichte Opleiding
In samenwerking met het ECABO en de SVPB ontwikkelde de SFEB
(Opleidingsfonds van de VbeNL, de Vereniging van
Beveiligingsorganisaties voor Evenementen) de nieuwe functie‐
opleiding ESO. Deze opleiding bestaat uit een theoriedeel en een
praktijkdeel. De theorie bevat twee modules over de volgende
onderwerpen:
 Werken binnen wettelijke kaders 2 (module uit Beveiliger 2)
 Event Security
De module event security behandelt specifiek de
evenementenbeveiliging en alle daarbij behorende aspecten. Het
geheel wordt middels CBT (Computer Based Testing) getoetst door de
SVPB. Na het behalen van beide theoretische examens kan men pas de
hieraan verbonden praktijkopleiding voor kandidaat‐ESO volgen. Deze
praktijkopleiding dient te worden gevolgd bij een erkend ESO‐
leerbedrijf. Nadat de kandidaat zowel de theorie als de praktijk
succesvol afgerond heeft, kan hij of zij in het bezit komen van het
certificaat Event Security Officer.
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Legitimering

Na het behalen van de
beide schriftelijke
examens mag een
kandidaat als stagiaire
één jaar lang
werkzaam zijn om zich
in de praktijk te
bekwamen en voor te
bereiden op het
mondelinge examen.

Net als bij de horecaportier en de voetbalsteward is toestemming van
het Ministerie van Justitie nodig om als ESO te mogen werken.
Voor het verkrijgen van deze toestemming worden de aspirant
medewerkers gescreend door de politie, deze screening omvat onder
andere een antecedenten onderzoek.
Als de toestemming verleend is, ontvangt de ESO het Groene
legitimatiebewijs, welke gedurende de praktijkopleidingsperiode van
één jaar geldig is. Nu kan gestart worden met de praktijk!

Praktijk periode; maximaal één jaar
Gedurende maximaal één jaar heeft u dus de tijd om het geleerde uit
de theorie in de praktijk uit te voeren. Gedurende deze periode
worden de volgende 10 opdrachten uitgevoerd om u te bekwamen in
het vak:
1. Werken met de portofoon
2. Privaatrechtelijke oppervlakkige veiligheidsfouillering
3. Visitatie
4. Werken bij de Entree
5. Werken in een niet voor publiek toegankelijk gebied
6. Werken in het Podium / Show gebied
7. Werken voor het open gaan of nadat het publiek weg is
8. Werken midden van het publiek , houden van toezicht
9. Werken tijdens de uitloop van een evenement
10. Het schrijven van een rapportage.
Als Erkend Leerbedrijf hebben wij meerdere ESO Praktijk opleiders die
u tijdens uw stage briefen, begeleiden en aansturen om u deze
praktijkvaardigheden te leren en bij te schaven.
De stagiaire dient minimaal 6 verschillende evenementen te hebben
gewerkt voor het beoordelen van de praktijk opdrachten. Vanuit onze
ervaring uit het verleden dient men uit te gaan van een periode van 8‐
10 maanden voor het opdoen van voldoende ervaring.

Voor wie is deze opleiding bedoeld?
Samen met collega’s op
de leukste evenementen
van Nederland.

Deze opleiding is toegankelijk voor iedereen met een minimale leeftijd
van 18 jaar. Werken als ESO is uitstekend te combineren met een
andere baan of een studie aangezien veel evenementen in de
avonduren en in de weekenden plaatsvinden.
Ook voor wie zijn of haar kennis wil opfrissen met betrekking tot Event
Security en de daarbij behorende aspecten is dit een ideale opleiding.

Starten met de opleiding
Na inschrijving ontvang je bericht over de eerst volgende groep die
start in jouw regio.
Bij een in‐company cursus dient er een klas met minimaal 10
personen te zijn.
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Extra informatie
Cursusinhoud
Tijdens de theorie opleiding komen onder andere de volgende
onderwerpen aan bod: wetgeving , de verschillen in de evenementen,
taken tijdens deze evenementen, stimulerende middelen, taak bij
incidenten / calamiteiten, gastheerschap en communicatie.
Studieadvies
De opleiding is een MBO 2 niveau opleiding; naast de aanwezigheid
gedurende de les avonden is het van belang om ook het boek goed
door te lezen.
Gemiddelde studieduur (theorie / praktijk )
De klassikale lessen worden gegeven verdeeld over 5 avonden van 3
uur per avond. De les avonden worden gegeven door docenten met
meer dan 10 jaar ervaring in de evenementen industrie. Voorbeelden
tijdens de lessen worden gegeven met recent foto en video materiaal
van situaties die zijn voorgekomen tijdens de uitvoering zodat u al
tijdens de theorie de slag naar de praktijk kunt maken. Tijdens de
lesavonden ontvangt u ook een hand‐out van de behandelde
onderwerpen, die gebruikt kan worden als naslagwerk. Wij streven
ernaar om de theorie binnen 2,5 maand af te ronden, zodat daarna
direct aan de praktijk begonnen kan worden.

Zowel bij indoor als
outdoor evenementen
toezien op orde en
veiligheid.

Je einddoel is een erkend certificaat
Na je opleiding leg je examen af bij het SVPB. Als basis voor het
praktijk (mondeling) examen wordt gebruik gemaakt van het Praktijk
Opdrachten boek waar 10 opdrachten zijn beoordeeld door de
Praktijk Opleider. Je krijgt een aantal vragen over de evenementen
en de taak die je bij deze evenementen hebt uitgevoerd.
Wanneer je geslaagd bent voor het examen krijg je het erkende
certificaat Event Security Officer.
Na het positief afsluiten van het praktijk examen wordt de blauwe
legitimatiebewijs dat een geldigheid van 3 jaar heeft aangevraagd.
Met het ESO‐certificaat mag de Event Security Officer uitsluitend op
evenementen werken.

Waarom een opleiding via Triple F Security







Triple F Security is een ECABO erkend leerbedrijf voor
Beveiliger2 en ESO opleiding.
Door Min. Veiligheid en Justitie erkende opleiding
Unieke studiemethode
Persoonlijke begeleiding
In company mogelijkheden
Hoog slagingspercentage

Ben je geïnteresseerd of heb je nog vragen?
Bel dan tijdens kantooruren telefoonnummer 030‐8880086 of
stel je vraag via e‐mail: info@triple‐f‐security.com o.v.v . ESO opleiding

Zo schrijf je je in
Je kunt je aanmelden via
info@triple‐f‐security.com , je
ontvangt dan zo snel als mogelijk
een reactie omtrent de aanvang
en locatie van je opleiding.

Laagste lesgeld
De prijs van deze opleiding
bedraagt € 250 euro.
Inbegrepen in het cursusgeld :
 beide lesboeken,
 5 lesavonden,
 twee theorie examens
 screeningskosten
 aanvraag legitimatie
 begeleiding praktijkstage.
Indien gewenst kan dit bedrag in
tien termijnen van € 25,00
ingehouden worden op het loon
voor de eerste 10 evenementen.

