Post-HBO Registeropleiding

DHM Security Management®
H
et invoeren van security (“beveiligen tegen onbevoegde
beïnvloeding van de bedrijfsbelangen”) is een zaak waar men
niet meer omheen kan. Alle actoren uit het gehele veld van
security moeten hierbij met elkaar samenwerken. Bij een incident
zullen de intern in een bedrijf getroffen maatregelen naadloos
moeten aansluiten op acties door externe actoren (zoals
particulieren alarmcentrales en bewakingsorganisatie, de politie
en andere actoren).
In DHM Security Management® leert u om acties van interne en
externe actoren op een efficiënte wijze op elkaar af te stemmen
en om een adequate security te bereiken.
Opleidingsinhoud

De toelatingseisen

In deze opleiding komen de volgende aspecten aan de orde:

U wordt toegelaten tot de Post-HBO
Registeropleiding DHM Security Management®,
indien u tenminste aan een van de volgende
eisen voldoet:

• Diagnosemodel “Beheersbaar”, begrippen, defenities en afkortingen
betreffende DHM Security Management®. En een inleiding vanuit
ISO 9000 serie tot het verrichten van een Interne Security Audit.
• Beveiligingsvoorschrift tegengaan Onbevoegde Beïnvloeding
(BEVOB), risicoprofiel en scenario’s.
• Het traject Incident beheersbaar (korte en lange route);
• Vanuit het verrichten van een Interne Security Audit behandeling en
casuïtiek:
- Globale Security Check (GLOSEC) en Security Beleidsplan (SBP);
- Basis Security Plan (BSP);
- Bewakingsplan (BWP), Risicoprofiel (RIPRO, Tijdpadanalyse (INCI/
DETAR®);
- Plan IBO, Plan EBO en casuïstiek: Bedrijf Security Manager (BSM).
• Het periodiek Inspectie Programma (PIP) en Case Interne Security
Audit (ISA) volgen de korte en lange route bij het Medisch
Onderzoek Centrum (M.O.C).
• De managementsamenvatting van een ISA. En het samenstellen van
een Security Management Pakket op basis van de ISA-resultaten.
• DHM “Professioneel” op basis security als proces.
• Toepasselijk wettelijk kader (Security Juridica).
• DHM en Informatiebeveiliging. Case: toepassen
informatiebeveiliging binnen DHM structuur.
• Security en naleving: de ethische gedragscode.
Voor wie?
De Post-HBO Registeropleiding DHM Security Management® is bedoeld
voor hen, die na hun opleiding op HBO- en/of academisch niveau enige
jaren in de praktijk werkzaam zijn en in hun functie te maken hebben of
krijgen met security. De registeropleiding is een aanrader bij uitstek voor
degenen die zich op een hoger niveau willen bekwamen in het securityvakgebied.
Voor personen die geen HBO-diploma bezitten, geldt dat zij worden
toegelaten op grond van de aan de Erkenning Verworven Competenties
(EVC) ten grondslag liggende Kwalificatiestructuur Security Branche
Opleidingen (KSBO) van de Stichting Sern.

• u heeft wetenschappelijk onderwijs of hoger
beroepsonderwijs met succes gevolgd.
• u heeft HBO werk- en denkniveau
verkregen door zelfstudie / werkervaring
na het behalen van het MBO (niveau 4)
diploma en blijkend uit een gedetailleerde,
gemotiveerde verklaring (zie het model
op de site bij het inschrijfformulier) dat u
een functie bekleedt op HBO niveau. De
verklaring moet zijn ondertekend door het
hoofd personeelszaken van uw werkgever.
(De mededeling dat men op “HBO niveau
werkzaam is”, is onvoldoende). E.e.a. ter
beoordeling door de cursusleiding.
• u heeft een volledige MBO opleiding (niveau
4) plus een TBV diploma en/of het diploma
Coördinator Beveiliging plus het diploma
Middelbaar Security Management of het
diploma IRIS Security Management.
Opleidingsduur en prijs
• De opleiding bestaat uit 8 hoorcolleges van 4
uur en een examenmidddag.
• De prijs bedraagt € 2.649,- inclusief syllabus,
examen en werkstukbegeleiding, exclusief BTW.
• Inschrijven via www.dhm.nl.
Extra informatie
Diploma: Wanneer u de opleiding met goed
gevolg afsluit, ontvangt u een diploma van de
Stichting PHBO Nederland (www.cpion.nl).
U wordt dan opgenomen in het netwerk van
“DHM Security Management®”.

DHM Security Management is de uitgelezen methodiek

Post-HBO Registeropleiding

DHM Security Management®
Inschrijven via www.dhm.nl
www.soba.nl

DHM Bijscholingsdag
Hoewel de hoofdlijnen van De Haagse Methodiek (DHM) hetzelfde
zijn gebleven, zijn er in de loop der tijd diverse aanpassingen en
verbeteringen aangebracht.
Tijdens de DHM Bijscholingsdag worden essenties van de Post-HBO
Registeropleiding worden behandeld. U ontvangt dan tevens de
meest recente versie van de DHM-syllabus. Na deelname aan de DHMBijscholingsdag ontvangt u een schriftelijk Bewijs van deelname.

Voor wie?
De DHM Bijscholingsdag is bedoeld voor hen die
het diploma Post-HBO Registeropleiding DHM
Security Management® langer dan drie jaar geleden
hebben behaald en die graag op de hoogte gesteld
willen worden van de huidige stand van De Haagse
Methodiek (DHM) en/of een Bewijs van Deelname
nodig hebben.

Opleidingsinhoud
Het programma van de DHM-bijscholingsdag omvat: - traject bepaling
Incident Beheersbaar (Ib afhankelijk van Tv) - Case ISA korte route (ISAK)
- Bespreken uitwerkingen case ISAK - Lunch - Maken Case ISA MOC
(ISAL) Bespreken uitwerkingen case ISAL - Vanuit Security Management
pakket uitvoeren van een complete ISA - Stelsel Bewaken en Beveiligen
versus Plan EBO professioneel.

Opleidingsduur en prijs
• De bijscholingsdag bestaat uit 1 lesdag. De prijs
bedraagt € 649,- exclusief BTW.
• Aanmelden via www@dhm.nl

Herexamen
Degene die recentelijk is gezakt voor het DHM examen kan conform de
voorwaarden DHM éénmalig opgaan voor het herexamen.
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“De door de heren mr. R.C. Ackx RSE
en ing. H.C.A. Duijndam
MSec ontwikkelde Post-HBO
Registeropleiding DHM Security
Management® wordt vanuit
SOBA Security Academy
door gecertificeerde
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• De prijs voor het herexamen bedraagt € 289,exclusief BTW.
• Aanmelden via www@dhm.nl
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Bekijk de opleidingsdata op
www.dhm.nl

DHM Security Management is de uitgelezen methodiek

