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VEVA: DE BASIS VOOR JE TOEKOMST 
Ben je (bijna) klaar met je VMBO? Dan is VeVa misschien iets voor jou. 
Tijdens de VeVa-opleiding (Veiligheid en Vakmanschap) leer je een vak. Je wordt 
bijvoorbeeld logistiek medewerker, automonteur, verzorgende of beveiliger. 
Maar dan wel een hele bijzondere.  

KIES DE VEVA OPLEIDING DIE BIJ JE PAST 

Bedrijfsautotechniek Beveiliging 

Bouw Grondoptreden 

ICT Logistiek 

Maritiem Mechatronica 

Vliegtuigonderhoud Zorg 

STAGE BIJ DEFENSIE 
Tijdens je opleiding maak je kennis met Defensie. Daar is eigenlijk alles bijzonder. 
Je begeleiders zijn niet zomaar begeleiders, maar militaire professionals. Je loopt 
niet zomaar stage, maar op een vliegbasis, kazerne of marineschip. 

VEEL SPORTEN 
Naast gewone vakken als Nederlands 
en Engels krijg je ook burgerschap 
en militair Engels. Je sport veel, leert 
militaire vaardigheden en je ontdekt 
wat teamwork is. 

AAN DE SLAG 
En na VeVa? Dan heb je een MBO-diploma op zak en kun je eventueel 
als militair aan de slag bij Defensie. Ook daarbuiten heb je volop 
mogelijkheden. Je hebt immers een mooie basis: je hebt een vak geleerd 
onder bijzondere omstandigheden. Dan heb je al een streepje voor. 

Kies ee n technische 
richting binnen VeVa 
en ontvang straks als 
militair een premie van
€ 2500 bruto per jaar. 

 

Kies een technische 
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VRAGEN 
OVER VEVA 

WAT ZIJN DE 
TOELATINGSEISEN? 
Je bent welkom met een afgeronde 

VMBO -opleiding. De complete toelatings -
procedure vind je op veva.nl. 

WAAR KAN IK 
DE VEVA OPLEIDING  

VOLGEN? 
Dat kan op een ROC. Check veva.nl voor 

een ROC bij jou in de buurt. 

HOE ZIT DE OPLEIDING VEVA IN ELKAAR? 
Je kunt de opleiding volgen op drie niveaus: Niveau 2 (18-24 maanden) bereidt je 
voor op een functie in de rang van soldaat, matroos, marinier of korporaal. Niveau 3 
(30-36 maanden) bereidt je voor op een functie in de rang van onderofficier. 
Niveau 4 (42-48 maanden) kun je volgen in de vakrichtingen Zorg en Vliegtuig-
onderhoud en bereidt je voor op een functie in de rang van onderofficier. Na het 
algemene gedeelte specialiseer je je in een vakrichting. Je bent dus bezig met een vak 
én wordt voorbereid op het militair zijn. 

IS ER ONDANKS DE BEZUINIGINGEN BIJ 
DEFENSIE EEN TOEKOMST VOOR MIJ? 
Zeker. Als je de VeVa-opleiding positief hebt afgerond, bent goedgekeurd bij 
Defensie en het veiligheidsonderzoek met succes hebt doorlopen, dan kun je 
gegarandeerd aan de slag als militair. 

WAT KAN IK MET VEVA BIJ DEFENSIE? 
Bij de Marine, Landmacht en Luchtmacht kun je alle kanten op. 
Van bedrijfsautomonteur tot gewondenverzorger, van elektricien tot 
infanterist en van ICT’er tot matroos logistieke dienst. 

EN WAT KAN IK MET VEVA BUITEN DEFENSIE? 
Je hebt straks een MBO-diploma op zak. Daarmee kom je ook buiten Defensie ver. 
Je hebt een vak geleerd en dat uitgevoerd in buitengewone situaties. Bovendien 
beschik je over discipline, conditie en ervaring met samenwerken. Om vakmensen 
zoals jij staan ze te springen. 

WAT KOST DE OPLEIDING? 
Het lesgeld is wettelijk bepaald. Daarnaast kan elk 
ROC ook kosten rekenen voor bijvoorbeeld readers, 

laptop en toelatingstesten. Voor de militaire uitrusting 
betaal je niets. Dat regelt Defensie voor je. 

WAAR SCHRIJF 
IK MIJ IN? 

Dat kan op een ROC. 
Check veva.nl voor een 
ROC bij jou in de buurt. 

FIT VOOR VEVA 
Tijdens je VeVa opleiding 
sport je heel vaak. Daarom 
moet je in goede conditie 
zijn. Voordat je aan de 
opleiding begint, willen we 
dat testen. 

HAAL JE SMA 
Het SMA (Sport Medisch Advies) is een basistest 
die checkt of jij geschikt bent voor de VeVa-
opleiding. Deze test kun je gewoon bij jou in 
de buurt doen. Kijk voor meer informatie op 
sportzorg.nl/veva-sportmedisch-advies. 

Met sommige aandoeningen 
word je niet goedgekeurd 

bij Defensie en is de VeVa-
opleiding dus ook niet geschikt. 
Check welke aandoeningen dit 

zijn op veva.nl 

MEER WETEN? CHECK VEVA.NL 

LOOP WARM VOOR 
DEFENSIE MET DE 

VEVAFIT APP 




