VeVa - Aankomend onderofficier
Veiligheid en Vakmanschap Zorg
(bol)
Zorg voor gezondheid en veiligheid bij Defensie
aanpakken | actieve houding | defensie | discipline | doorzetten | geduldig |
goed luisteren naar mensen | kameraadschap | Landmacht of Luchtmacht |
leiding nemen | militair | samenwerken | sporten |
stevig in je schoenen staan | topconditie | vakmanschap | veiligheid |
verantwoordelijk | verzorging | zelfstandig
Je vindt kameraadschap en actief bezig zijn belangrijk, maar wil tegelijkertijd als
verantwoordelijke verpleegkundige zorgen voor zieken en gewonden? Dan kun je
aan de slag bij Defensie. Wij bereiden je voor op een onderofficiersfunctie als
verpleegkundige bij de Landmacht of de Luchtmacht.Je wordt getraind op de plek
waar je gaat werken. Daar leg je de basis voor je werk als militair met
bijvoorbeeld kaartlezen, exercitielessen en lessen in wapentechniek. Op school
leer je alles over militaire zorg, zodat je straks vakbekwaam en zelfstandig kunt
assisteren op de kazerne of in het veldhospitaal.
2 tot 4 keer per jaar heb je een week bivak bij Defensie. Je woont en slaapt op de
kazerne en wordt begeleid door militaire instructeurs. Heel actief en uitdagend.
Je hebt bovendien veel zorgstage, begeleid door een docent Zorg.
Je werkt ook aan je instructiebekwaamheid, discipline en leidinggevende
kwaliteiten. Met de wil om te winnen kom je er wel bij Defensie!
Kijk voor meer informatie ook eens op de website van Defensie.
Veiligheid en Vakmanschap heeft ook een eigen Facebookpagina. Op Youtube vind
je interessante filmpjes over de opleiding.

Niveau 4
bol
4 jaar
Startmoment: augustus
35% stage
65% school
Crebo: 25480

Interessegebied(en)
Sport & Veiligheid
Zorg, Welzijn & Uiterlijk

Summa Veiligheid
Furkapas 4, Eindhoven
Willem de Rijkelaan 3, Eindhoven
Eindhovensedijk 48, Oirschot
(Kazerne en militair oefenterrein)

VeVa - Aankomend onderofficier Veiligheid en
Vakmanschap Zorg (bol)
Wat word je?
Met de vakrichting Zorg van de opleiding Veiligheid &
Vakmanschap kun je aan de slag bij de Landmacht of
Luchtmacht. Ga je voor de Landmacht, dan werk je als
verpleegkundige met zieke of gewonde militairen. Bij de
Luchtmacht krijg je geneeskundige taken in een
gezondheidscentrum en werk je samen met artsen. Je kunt
ook kiezen voor een functie buiten Defensie, in een
ziekenhuis of de overige zorg. Of om door te stromen naar
een hbo-opleiding in de zorg.

belangrijk dat je je tijdig aanmeldt. Hierdoor heb je meer
kans op een plaats bij de opleiding, mits je aan de
toelatingseisen voldoet. Het is verstandig om je ook aan te
melden voor een andere opleiding die bij je past.

Hoe ziet je opleiding eruit?
Tijdens de opleiding wissel je school af met bivak bij
Defensie. Daarnaast loop je stage. In het eerste leerjaar loop
je 10 weken stage, in het tweede en derde 2 x 10 weken en
in leerjaar 4 loop je voornamelijk stage en ga je per 2 weken
2 dagen naar school.

Welke vooropleiding heb je nodig?
Om te worden toegelaten tot deze opleiding heb je nodig:

Studiekosten
Het wettelijk vastgestelde lesgeld voor schooljaar 2020-2021
bedraagt 1.202 euro. Kijk voor een inschatting van de overige
kosten voor deze opleiding op de website van Studers. Ieder
jaar worden daar uiterlijk 1 juli alle schoolkosten
bekendgemaakt voor het daarop volgende schooljaar. Voor
het daadwerkelijk bestellen moet je op de juiste manier
inloggen.
Laptop
Bij veel opleidingen kun je als student niet zonder
computer. Kijk in het overzicht of dit voor jouw opleiding
geldt en download de juiste specificaties.
Overige onderwijsbenodigdheden
Naast boeken en digitaal lesmateriaal zijn er overige
onderwijsbenodigdheden voor persoonlijk gebruik
nodig/gewenst voor het volgen van deze opleiding. Lees er
hier meer over.

Uitleg beperkt aantal plaatsen
Dit is een opleiding met een beperkt aantal plaatsen. Het is
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Studie in cijfers
Studie in cijfers geeft duidelijke informatie over deze
opleiding en de kansen op de arbeidsmarkt. Wil je meer
weten over deze cijfers? Bekijk dan deze uitleg (pdf).

• vmbo-diploma kaderberoepsgerichte, gemengde of
theoretische leerweg of;
• mbo-diploma niveau 2 of;
• overgangsbewijs van 3 naar 4 havo en;
• de Nederlandse nationaliteit (of aangevraagd) en;
• een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).
Je wordt uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek waar je
de school leert kennen en we kijken of deze opleiding bij je
past. We kijken bijvoorbeeld of de vakken van je
vooropleiding aansluiten en of je gemotiveerd bent voor een
beroep als militair.
Je wordt ook uitgenodigd voor een sportkeuring (Sport
Medisch Advies (SMA)) en we testen of je binnen de duur van
de opleiding het gewenste niveau kunt behalen. Zo is er een
kracht- en conditietest en een test waarin
persoonskenmerken aan bod komen. Hierbij wordt gekeken
naar zaken als samenwerken, stressbestendigheid,
incasseringsvermogen en doorzettingsvermogen.

