
Post-HBO opleidingen

• DHM Security Management
• Security Techniek (SecTec)

• Security en Recht

Opleiden voor een veiliger Nederland! 



DHM Security Management®
Post-HBO Registeropleiding

        e grillige security wereld heeft een divers veld van  
actoren. Het invoeren van security (beveiligen tegen  
onbevoegde beïnvloeding van de bedrijfsactiviteiten) is een 
zaak waar men niet langer omheen kan. Echter de actoren 
moeten dan wel in het gehele veld van security met elkaar 
samenwerken, zodat de intern bij het bedrijf c.q. organisatie 
getroffen maatregelen uiteindelijk naadloos aansluiten op 
externe acties (particuliere alarm centrales, particuliere  
surveillance diensten, politie e.d.) bij een incident of vast- 
gestelde dreiging daarvan.

D

Klik hier voor actuele startdata 
en prijzen 

Opleidingsinhoud 
In deze opleiding komen de volgende aspecten aan de orde: 
• 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  
security-vakgebied. 

Toelatingseisen
Om te kunnen worden toegelaten tot deze  
opleiding dient u te beschikken over HBO werk- en 
denkniveau, eventueel verkregen door zelfstudie/
werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) 
diploma en blijkend uit een gedetailleerde,  
gemotiveerde verklaring. Deze EVC verklaring moet 
zijn ondertekend door het hoofd personeelszaken 
van uw werkgever. 

Opleidingsduur en tijden
 y De opleiding is opgebouwd uit 10 dagdelen van 

4 uur. 
 y De studiebelasting bedraagt ca. 150 studie- 

belastingsuren en is afhankelijk van voor- 
opleiding en werkervaring en kan per deelnemer 
sterk uiteenlopen. 

Extra informatie
 y De prijs is inclusief syllabus, examen en werkstuk-

begeleiding; 
 y Aanvullende kosten bij herexamen en bijscholing 

(na 3 jaar behalen diploma) nog nader te bepalen.

Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/post-hbo-en-management/post-hbo-registeropleiding-dhm-security-management


Inschrijven via www.soba.nl

DHM Security Management®
Post-HBO Registeropleiding 

Klik hier voor actuele startdata 
en prijzen 

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.

Dit betreft het bijwonen van een dagsessie waarbij de essenties van 
de post-HBO Registeropleiding worden behandeld. U ontvangt dan 
tevens de meest recente versie van de DHM-syllabus. Na deelname 
aan de DHM-Bijscholingsdag ontvangt u een schriftelijk Bewijs van 
Deelname.

Opleidingsinhoud
Het programma van de DHM-Bijscholingsdag omvat:

 y Traject bepaling Incident Beheersbaar (Ib afhankelijk van Tv); 
 y Case ISA korte route (ISAK) - Bespreken uitwerkingen case ISAK; 
 y Maken Case ISA MOC (ICAL) - Bespreken uitwerkingen case ISAL; 
 y Vanuit SMP uitvoeren complete ISA; 
 y Stelsel Bewaken en Beveiligen versus plan-EBO professioneel. 

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 Bijscholing 
nodig hebben.

Opleidingsduur en tijden
 y De bijscholingsdag is opgebouwd uit 1 lesdag van 

10:00 - 16:00 uur. 
 y De prijs is inclusief syllabus en lunch en na afloop 

ontvangt de cursist een Bewijs van Deelname. 

Opleiden voor een veiliger Nederland! 

Herexamen
Voor degene die recentelijk zijn gezakt voor het 
DHM examen kunnen conform de voorwaarden 
DHM éénmalig opgaan voor het herexamen.

Opleidingsduur en tijden
 y Het herexamen bestaat uit 1 middag van 14:00 - 

17:00 uur. 

“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 BV door gecertificeerde  
DHM-docenten gegeven.”

Klik hier voor actuele startdata 
en prijzen 

https://www.soba.nl/opleidingen/post-hbo-en-management/bijscholingsdag-dhm
https://www.soba.nl/opleidingen/post-hbo-en-management/management/herexamen-dhm


Security Techniek
Post-HBO Registeropleiding

        e security branche is een grillige wereld met een divers 
veld van factoren. Er wordt steeds meer van een manager 
gevraagd bij het realiseren van een goede beveiliging in het 
bedrijf. Om een volwaardige gesprekspartner te zijn in 
gesprekken en onderhandelingen met externe actoren, 
dient een manager daarom steeds beter geschoold te zijn
in het vakgebied. Meer informatie vindt u ook op 
www.securitytechniek.nl

D

Klik hier voor actuele startdata  
en prijzen 

Opleidinginhoud 
De volgende items komen aan bod: 

 y Bouwkundige beveiliging: Hekwerktechniek, geveltechniek en 
hang- en sluitwerk, braak-, brand-, en explosiewerende begalzing, 
kluizen en “strong rooms”, ballistiek en weerstandsbediening en  
beproeving. 

 y Elektronische beveiliging: Inbraaksignaleringssystemen en  
perimeterdetectie, toegangsbeleid & ETB, camera observatie- 
systeem, brandmeldinstallaties, alarmoverdracgt en meldkamer- 
technologie.

 y Overige beveiligings gerelateerde modules: Inleiding informatie-
beveiliging, cryptografie, IT-Security, afluistertechniek, beveiligd 
drukwerk, security techniek en recht.  

Voor wie?
De opleiding is met name bedoeld voor security en facility managers, 
hoofden bewaking, adviseurs, ambtenaren verantwoordelijk voor  
openbare orde en veiligheid en verzekeringsexperts.

Toelatingseisen
Om tot de opleiding te worden toegelaten, dient u aan teminste één 
van de volgende eisen te voldoen: 

 y U heeft Wetenschappelijk Onderwijs of Hoger Beroepsonderwijs met 
succes afgerond. 

 y U heeft HBO werk- en denkniveau verkregen door zelfstudie/ 
werkervaring na het behalen van het MBO diploma en blijkend uit 
een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring welke is ondertekend 
door het hoofd personeelszaken van uw werkgever. 

 y U heeft een volledige MBO opleiding en/of praktijkdiploma Midden 
Management, plus een TBV-diploma en/of het diploma Coördinator 
Beveilging en/of het diploma Projecteringsdeskundige brandmeld- 
installaties en/of het diploma Onderhoudskundige Brandmeld- 
installaties plus het diploma IRIS Security Management. 

Opleidingsduur en tijden
 y De opleiding is opgebouwd uit 38 dagdelen 

waarvan sommige overdag, inclusief een aantal 
interessante excursies. 

 y De totale studielast bedraagt 204 uur, inclusief 
collegeavonden en zelfstudie. 

 y De lestijden zijn van 18:30 - 21:30 uur. 

Diploma
Wanneer u de opleiding met goed gevolg afsluit,  
ontvangt u een landelijk erkend diploma van de 
Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland. 
U wordt dan opgenomen in het landelijk register 
van deelnemers dat de stichting mede namens alle 
erkende instellingen bijhoudt. 

MSec (Manager Security)
De post-HBO Register opleiding Security Techniek 
is één van de drie vereiste opleidingen om in  
aanmerking te komen voor de titel MSec die door 
Sern (Security Expert Register Nederland) wordt 
verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de Post-HBO 
Registeropleiding DHM-Security Management® en 
de Post-HBO Registeropleiding Security en Recht.

Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/post-hbo-en-management/post-hbo-registeropleiding-security-techniek-sectec


Security en Recht
Post-HBO Registeropleiding

        ls praktijkbeoefenaar in de securitybranche of als  
particuliere onderzoeker kom je vaak voor juridische vragen 
te staan. Wat zegt de AVG over cameratoezicht? Wat zijn de 
voorwaarden om een visitatie uit te voeren en moet iemand 
hieraan meewerken? Kan de schade op de fraudeur verhaald 
worden? Aan welke eisen moet een aangifte voldoen? Tijdens 
de post-HBO Registeropleiding Security & Recht krijg je  
antwoord op deze en andere juridische vragen. 

A

Klik hier voor actuele startdata 
en prijzen 

Opleidingsinhoud 
In 15 modules leer je alles over het recht in relatie tot fysieke  
beveiligingstoepassingen, gegevensuitwisseling en het  
onderzoeken van onregelmatigheden, zoals fraude. De Algemene  
Verordening Gegevensbescherming (AVG) komt uitgebreid aan bod.  
Aan de hand van praktijkcasuïstiek duik je met jouw medestudenten 
in de materie. Is het bijvoorbeeld strafbaar als iemand zich bij het 
betreden van een beveiligd pand identificeert met het rijbewijs van zijn 
broer? En is die broer strafbaar omdat hij zijn rijbewijs heeft uitgeleend?

Je volgt algemene vakken zoals ‘Inleiding recht’, maar vooral ook 
op het beroepsveld toegespitste vakken zoals ‘toegangsbeheer en 
toegangsverlening’ en ‘het onderzoeken van onregelmatigheden’.

Bij aanvang van de opleiding ontvang je het Handboek Security 
& Recht (500 pagina’s), dat tevens een handig naslagwerk bij de 
uitvoering van jouw dagelijkse werkzaamheden. In de lessen is veel 
ruimte voor eigen inbreng, onderlinge discussies, maar ook voor de 
actualiteit: regelmatig komen tijdens de lessen nieuwsberichten over 
securitykwesties ter sprake.

Voor wie?
Deze opleiding is bedoeld voor degenen die een stevige juridische 
basis nodig hebben voor het beheersen van fraude, criminaliteit en  
integriteit in bedrijven en instellingen, zowel in de private als de  
publieke sector, zowel in loondienst als betrokken adviseur. 

Toelatingseisen
Om te kunnen worden toegelaten tot deze opleiding dient u te  
beschikken over HBO werk- en denkniveau, eventueel verkregen door 
zelfstudie/werkervaring na het behalen van het MBO (niveau 4) diploma 
en blijkend uit een gedetailleerde, gemotiveerde verklaring. 

Opleidingsduur en tijden
 y De opleiding is opgebouwd uit klassiekale lessen 

van 51 uur in 15 bijeenkomsten inclusief 4  
additionele les- en praktijkdagen. 

 y Dertien digitale workshops 26 uur en drie  
schrijfopdrachten. 

 y De studielast is 140 uur in totaal door klassiekaal 
onderwijs, digitale workshops en zelfstudie.  

Wat levert de opleiding op?
Dankzij deze juridische basis groei je uit tot een 
adequate gesprekspartner voor politie, bedrijfsjurist, 
advocaat of opdrachtgever. Indien je de opleiding 
met goed gevolg hebt afgerond ontvang je een 
certificaat.

MSec (Manager Security)
De post-HBO opleiding Security en Recht is één van 
de drie vereiste opleidingen om in aanmerking te 
komen voor de titel MSec (Manager Security) die 
door Sern (Security Expert Register Nederland) wordt 
verstrekt. Volg daarom ook bij SOBA de Post-HBO 
Registeropleiding DHM-Security Management® en de 
Post-HBO Registeropleiding Security Techniek.

Opleiden voor een veiliger Nederland! 

https://www.soba.nl/opleidingen/post-hbo-en-management/post-hbo-registeropleiding-security-en-recht

