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Reglement scholingsvouchers 
 

Sociaal Fonds Particuliere Beveiliging (SFPB) stelt geld beschikbaar voor beveiligers die 
een opleiding willen volgen. Hiermee willen sociale partners gemotiveerde beveiligers de 
mogelijkheid geven om zichzelf verder te ontwikkelen.  
 
Voorwaarden om aanspraak te kunnen maken op scholingsvouchers 
 
1. De beveiliger is werkzaam bij een werkgever die valt onder de werkingssfeer van de 

cao voor de Particuliere Beveiliging en daardoor verplicht is aangesloten bij SFPB.  
2. De beveiliger is minimaal 2 jaar werkzaam in de branche. 

3. De beveiliger beschikt over MBO-2 alsmede een taalniveau dat past bij de gewenste 
opleiding c.q. functie.  

4. Een beveiliger kan een aanvraag doen voor een opleiding tot maximaal 2.000 euro 
exclusief btw.  

5. Een beveiliger kan een scholingsvoucher aanvragen voor trainingen, cursussen of 
een mbo-opleiding naar keuze.  

6. Beveiligers mogen eenmaal aanspraak maken op een scholingsvoucher. Een tweede 
aanvraag is mogelijk, maar wordt eerst ter beoordeling voorgelegd aan de 
opleidingscommissie na advies van een studieadviseur.  

7. De aanvrager van een scholingsvoucher heeft een hoogst genoten opleiding op mbo-
niveau 4. 

8. Aanvragen van deelnemers met een hogere opleiding dan mbo 4 worden beoordeeld 
door de opleidingscommissie. 

9. Scholingsvouchers worden aangevraagd door beveiligers zelf.  

10. Scholingsvouchers worden niet ingezet voor opleidingen of bijscholingen die verplicht 
of nodig zijn in de huidige beroepsuitoefening of die anders door de werkgever 
worden aangeboden.  

11. Scholingsvouchers worden niet in mindering gebracht op eventuele 
transitievergoedingen of loon. 

12. De werkgever mag geen voorwaarden stellen aan het volgen van een opleiding.  

13. Werkgever zal verlofaanvragen en roosteraanpassingen voor het bijwonen van lessen 

en examens honoreren.  

14. Scholingsvouchers zijn niet inwisselbaar voor geld. 

15. Opleidingen die voor andere externe financiering in aanmerking komen, worden niet 

vergoed.  

16. Onder de te vergoeden scholingskosten vallen: inschrijfgeld, cursusgeld, benodigde 

leermiddelen, examengeld, eventuele verblijfskosten (exclusief overnachtingen). 

Werkwijze goedkeuring scholingsvoucher 
 
1. De beveiliger kiest zelf – eventueel na een studieloopbaanadvies – een opleiding. 
2. De beveiliger meldt zich aan voor een scholingsvoucher onder vermelding van de 

gewenste opleiding, naam opleidingsinstituut en kosten opleiding. 
3. De beveiliger krijgt op korte termijn akkoord van SFPB op de aanmelding.  
4. Na akkoord op de aanmelding schrijft de beveiliger zich in. De opleider stuurt de 

rekening naar SFPB.  
5. SFPB betaalt de rekening rechtstreeks aan de opleidingsinstelling.  
6. Jaarlijks wordt er een maximaal budget beschikbaar gesteld voor scholingsvouchers.  
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Aanmelding 
  
De beveiliger kan zich aanmelden via: https://www.beveiligingsbranche.nl/ met een 
motivatie waarom hij in aanmerking wil komen. De motivatie bevat:  
- Welke opleiding 
- Welke opleider 
- Kosten opleiding (weergegeven in een offerte of schermprint van de gekozen 

opleiding) 
- Waarom gekozen voor deze opleiding 
- Waar de beveiliger nu werkt inclusief functie 
- Hoe lang de beveiliger al in de Particuliere Beveiliging werkt.  
 
Voor vragen kan de beveiliger contact opnemen met info@beveiligingsbranche.nl  
  

Naast het aanvragen van een scholingsvoucher mogen beveiligers ook een aanvraag 
doen voor een studieloopbaanadvies en/of studiebegeleiding.  
 
Aanvraag studieloopbaanadvies 
 
Beveiligers die graag eerst geadviseerd willen worden over hun studiekeuze, kunnen een 
aanvraag doen voor een studieloopbaanadvies. Na aanmelding zal deze aanvraag eerst 

gehonoreerd moeten worden door de scholingscommissie. Na akkoord zal de beveiliger 
gekoppeld worden aan een ervaren studieadviseur.    
 
Aanmelding  
 
De beveiliger kan zich aanmelden via: https://www.beveiligingsbranche.nl/  
met een motivatie waarom hij in aanmerking komt. De motivatie bevat:  

- De reden waarom hij/zij in gesprek wil gaan met een studieadviseur 
- Waar de beveiliger nu werkt inclusief functie 
- Hoe lang de beveiliger al in de Particuliere Beveiliging werkt. 
 
Vergoeding 
 

Na akkoord van de scholingscommissie wordt een beveiliger gekoppeld aan een 
studieloopbaanadviseur. De kosten voor deze studieloopbaanadviseur worden betaald 
door SFPB.  
 
Een gesprek met een studieloopbaanadviseur is in de meeste gevallen niet verplicht. 
Alleen in de volgende twee gevallen is een studieloopbaanadvies verplicht: 
- Bij een aanvraag voor een scholingsvoucher boven het maximumbedrag van 2.000 

euro exclusief btw 
- Bij een aanvraag voor een meerjarige opleiding.  
 
Aanvraag studiebegeleiding 
 
Naast de scholingsvouchers biedt SFPB ook de mogelijkheid om studiebegeleiding aan te 
vragen. De studiebegeleiding bestaat uit een of meerdere gesprekken waarin 

medewerkers tips krijgen om hun studie en werk te combineren. De studiebegeleiders 
kunnen de beveiligers helpen om succesvol hun studie af te ronden. Na aanmelding zal 
deze aanvraag eerst gehonoreerd moeten worden door de opleidingscommissie. Na 
akkoord zal de beveiliger gekoppeld worden aan een ervaren studiebegeleider.    
 
 

https://www.beveiligingsbranche.nl/
mailto:info@beveiligingsbranche.nl
https://www.beveiligingsbranche.nl/
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Aanmelding  
 
De beveiliger kan zich aanmelden via: https://www.beveiligingsbranche.nl/ met een 
motivatie waarom hij in aanmerking komt. De motivatie bevat:  
- De reden waarom hij/zij in gesprek wil gaan met een studiebegeleider 
- Waar de beveiliger nu werkt inclusief functie  
- Hoe lang de beveiliger al in de Particuliere Beveiliging werkt.  

 
Vergoeding 
 
Na akkoord van de scholingscommissie wordt een beveiliger gekoppeld aan een 
studiebegeleider. De kosten voor deze studiebegeleider worden betaald door SFPB.  
 
Tot slot 

 
1. In gevallen waarin toepassing van dit reglement tot onbillijkheden leidt, kan SFPB 

een beslissing in afwijking van de bepalingen van het reglement nemen.  

2. In onvoorziene gevallen beslist het bestuur.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De scholingsvouchers worden mogelijk gemaakt door sociale partners in de beveiligingsbranche: 
FNV Beveiliging, De Unie Security, CNV Vakmensen en de Nederlandse Veiligheidsbranche 

https://www.beveiligingsbranche.nl/

