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Safety, Security, Integrity and Management 

Security Risk Management op Post-Hbo niveau 
 

Doel van de opleiding 
De post-Hbo opleiding Security Risk Management biedt 
professionele security managers de mogelijkheid hun 
competenties te actualiseren. Het programma, gebaseerd 
op een internationaal geaccepteerde 'body of knowledge' 
leert de deelnemers op strategisch-tactisch en tactisch-
operationeel niveau veiligheid (security) als management 
issue te benaderen en aan te pakken. Het programma 
kenmerkt zich door een pragmatische benadering en 
besteedt ruim aandacht aan management-, risico- en 
crisiscommunicatie. 
 
Programma 
In 5 aansluitende dagen besteden de docenten aandacht 
aan de volgende onderwerpen (deze opsomming is niet 
limitatief): 

  missie, visie en beleid van een organisatie; 

  rol van security binnen deze aspecten; 

  veiligheidsketen en samenwerken met ketenpartners  

  securitymanagementcyclus (dubbele regelkring of Big  
 Eight); 

 opstellen van een securitybeleidsplan ; 

 opstellen en doen uitvoeren van een securityplan; 

 crisis- en contingencymanagement; 

 securitypersoneelsbeleid; 

 tools om onveiligheid te bestrijden; 

 tools om veiligheid te bevorderen. 
Het programma is interactief en maakt intensief gebruik van 
casuïstiek. 
 
Onze docenten 
De heer M.A. Meelis FSyI RCE en de heer H. Neddermeijer 
MSc MSyI RCE CSIP verzorgen de opleiding. Zij hebben 
beiden elk meer dan 40 jaar ervaring op het gebied van 
security risk management. Daarnaast zijn ze nog steeds        
internationaal actief als security consultant op strategisch  
          
  
 

 

niveau en als opleider (onder meer op de Master of Security 
Science and Management opleiding van de Technische 
Universiteit in Delft).  

 
Toelatingseisen 
Deelnemers moeten een Hbo- of gelijkwaardig diploma 
bezitten of op Hbo werk- en denkniveau werken. Een intake 
gesprek kan in de laatste situatie noodzakelijk zijn. Tevens 
dienen de deelnemers de bereidheid te hebben zich 6 
dagen achtereen op de opleiding te concentreren.  
Na de opleidingsweek zal onmiddellijk sprake zijn van 
Return on Investment. 
 
Praktische informatie 
Deze opleiding wordt verzorgd op Scientia's 
opleidings-locatie aan de Virolastraat 30.  
De duur is 6 aaneengesloten dagen van 9.00 tot 16.15 uur.  
De opleidingskosten zijn USD 1795,00. In dit bedrag zijn de 
kosten voor een te ontvangen uitgebreide studiemap 
alsmede de kosten voor de catering begrepen. Voor 
startdatum, aanvullende informatie of inschrijven  
stuurt u een email naar info@scientianv.com 
 
Certificatie en accreditatie opleidingen 
Na het succesvol afleggen van het examen ontvangt de 
deelnemer het waardevolle diploma  
‘Security Risk Management ’ op post-Hbo niveau.  
 
Scientia N.V. Suriname is gelieerd aan het Nederlandse 
opleidingsinstituut Beccaria, dat erkend is door het Centraal 
Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). De Register Post-
Hbo opleiding Criminologie en de Register Post-Hbo 
opleiding Informatiegestuurde Handhaving zijn erkend door 
de Stichting Post-Hbo Nederland. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

De maatschappelijke ontwikkelingen in Suriname, zoals de toename van criminaliteit en de verharding van de 
maatschappij enerzijds maken de beveiliging en bewaking van de belangen van private en publieke organisaties complex. 
Gelukkig biedt anderzijds de toegenomen kennis op bedrijfskundig gebied en op het gebied van criminologie, crime 
science en crime prevention kansen en mogelijkheden om deze dreigingen een halt toe te roepen. Voor de professionele, 
op Hbo-werk en -denkniveau opererende security managers is het noodzakelijk zich deze kennis eigen te maken om ook in 
de huidige tijd met security een bijdrage te kunnen leveren aan de continuïteit en - voor zover van toepassing - de 
winstgevendheid van de organisatie. De opleiding Security Risk Management reikt u daarvoor actuele kennis en tools aan! 
 
 


