Post-HBO Registeropleiding

CRISISBEHEERSING

Post-HBO

Opleiden voor een veiliger Nederland!

CRISISBEHEERSING

Naast klassieke rampen (fysieke veiligheid) krijgen publiek- en private organisaties
steeds meer te maken met moderne crises (integrale veiligheid). Plotselinge en ernstige
verstoringen van de bedrijfscontinuïteit met veel impact op de organisatie en de mensen
die daarin werken. Voorbeelden daarvan zijn branden, ongevallen met gevaarlijke stoffen,
uitval aan essentiële voorzieningen, cybercriminaliteit, fraude- en integriteitsvraagstukken,
mediacrises (reputatieschade), terroristische daden en/of geweldsdelicten, (zoönotische)
infectieziekten, kredietcrises en klimaat-en milieuverandering. Organisaties moeten goed
voorbereid zijn op deze en andersoortige calamiteiten. In de opleiding “Crisisbeheersing”
leiden wij vakbekwame sleutelfunctionarissen op die klaar staan om de crisis het hoofd
te bieden.

DE CRISISBEHEERSINGSEXPERT

Na afloop van de opleiding is de deelnemer in
staat om:

Als professional op het terrein van crisisbeheersing
vervult de deelnemer binnen de eigen organisatie
een cruciale rol. Gedegen vakkennis zal daarbij goed
van pas komen. Deze opleiding bereidt de deelnemer
inhoudelijk goed voor op de rol als crisisbeheersingsexpert bij overheid en bedrijfsleven. De deelnemer
wordt een generalist die als procescoördinator de
juiste maatregelen binnen de organisatie kan
initiëren, controleren en verbeteren alsmede een
goed netwerk in stand kan houden.

DOELSTELLINGEN EN LEERDOELEN
In de Post-HBO opleiding Crisisbeheersing leert
de deelnemer hoe een organisatie zich op tactisch
en strategisch niveau zo goed mogelijk kan voorbereiden op rampen- en crisissituaties. En als het
daadwerkelijk misgaat, hoe deze crisis het beste
kan worden aangepakt.
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de crisisorganisatiestructuur en de taken,
organisatie en werkwijze van crisisorganisaties
binnen publiek- en private organisaties te
doorgronden, inclusief de daarbij behorende
wet- en regelgeving;
een (bestuurlijke) visie en beleidsuitgangspunten
ten aanzien van crisisbeheersing te formuleren;
de organisatie te ondersteunen bij het vaststellen
van de risicobereidheid en het opstellen van een
business impact analyse op de kritische bedrijfsprocessen (dreigings- en risicoanalyse);
een integraal crisisplan voor een organisatie op te
stellen of te professionaliseren aan de hand van
een kwaliteitskader crisisbeheersing dat generiek
toepasbaar is;
een efficiënt OTOTEL-beleid voor een organisatie
te kunnen formuleren en implementeren
(opleiden, trainen, oefenen, testen, evalueren en
lessons learned);
als procescoördinator (generalist) het bestuur/
directie professioneel te adviseren inzake rampenbestrijding en crisisbeheersing.

De deelnemer verkrijgt:
inzicht in leiderschapskwaliteiten en vergadertechnieken (BOBOC-systematiek) onder buitengewone en stressvolle omstandigheden (individuele
en teamcompetenties);

kennis en inzicht in de complexe thema’s van
externe veiligheid (gevaarlijke stoffen), cyberdreiging, terrorisme en sociale veiligheid;

kennis van de belangrijkste lessen van recente
(internationale) crisissituaties;

kennis en inzicht in het proces van informatievoorziening (netcentrisch werken) en crisiscommunicatie (waaronder omgaan met de media);

kennis van publiek-private en civiel-militaire
samenwerking in de nationale veiligheid inclusief
de rol van de veiligheidsdiensten;

kennis en inzicht in de herstel- en nafase van een
crisis, inclusief de relevantie van psychosociale
nazorg.

DOELGROEP
De Post-HBO opleiding Crisisbeheersing is bedoeld
voor functionarissen die werkzaam zijn binnen het
publieke- of private veiligheidsdomein.

De opleiding is onder meer geschikt voor:
leden van crisis(beleid)teams
directieleden of beleidsmedewerkers die crisisbeheersing in hun portefeuille hebben
crisiscoördinatoren
crisiscommunicatiemedewerkers
securitymanagers van publieke- en private
organisaties
studenten die de HBO-opleiding integrale
veiligheidskunde of securitymanagement
hebben afgerond en over enkele jaren
praktijkervaring beschikken.
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CRISISBEHEERSING

ONDERWIJSVORM

TOELATINGSEISEN

Tijdens de opleiding maken we gebruik van een combinatie van
de onderwijsvormen zoals hoor-/werkcolleges, werkbezoeken,
e-learningmodules en aanvullende informatie en opdrachten via
ons online leerplein. De deelnemer rondt tijdens de opleiding een
praktijkwerkstuk af dat bijdraagt aan het professionaliseren van de
eigen organisatie.

De opleiding kent geen
specifieke toelatingseisen.
Wel is een HBO werken denkniveau vereist.

LESMATERIAAL
De deelnemer ontvangt bij
aanvang van de opleiding de
cursusmap met basisinformatie.
Deze map wordt gedurende
de opleiding aangevuld met
lesmateriaal.

De volgende drie boeken
worden als naslagwerk door
SOBA verstrekt:
Grip op crisis
Corona onthult systeemcrisis
Leren van corona
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STUDIEBELASTING EN CONTACTUREN
De opleiding bestaat uit 13 bijeenkomsten waarvan 11 lesdagen, 1 examendag en een halve dag voor
evaluatie en de diploma-uitreiking. De totale studiebelasting van deze opleiding is 175 uur .

Lesvoorbereiding
22 uur lesvoorbereiding door
middel van e-learning.

Klassikale lesdagen
11 lesdagen (inclusief twee
werkbezoeken).

Zelfstudie
65 uur zelfstudie (examenvoorbereiding) en praktijkwerkstuk.

DIPLOMA
De opleiding wordt afgesloten met een examen en
het maken en presenteren van een praktijkwerkstuk. Het examen wordt afgenomen door
Exapol, het onafhankelijke examenbureau voor
beveiliging en veiligheid.
De Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing is
gecertificeerd door de Stichting PHBO Nederland.
Het succesvol afleggen van het examen Post-HBO
Registeropleiding Crisisbeheersing leidt tot het
diploma Post-HBO Registeropleiding
Crisisbeheersing.
Het diploma Post-HBO Registeropleiding Crisisbeheersing voldoet aan de vakbekwaamheidseis
voor CBE (Register Crisisbeheersingsexpert)
inschrijving bij de Stichting SERN.
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DOCENTEN
De opleiding wordt begeleid door twee vaste docenten, Gert-Jan Ludden en Willem Leeuwenkamp. Zij worden aangevuld door verschillende gastsprekers met veel actuele praktijkervaring.

Gert-Jan Ludden

Gert-Jan Ludden is projectmanager crisisbeheersing
en directeur-eigenaar van SVDC-advies in crisis
beheersing. Daarvoor bekleedde hij bij defensie
leidinggevende functies op de terreinen: personeel
& organisatie, opleidingen, logistiek, crisisbeheersing en herstructurering & afslankingsprogramma’s.
De laatste jaren wordt hij als projectleider ingezet
binnen de veiligheidssector in Nederland en is hij
voornamelijk actief binnen de zorg- en onderwijssector. Hij is organisator van (bestuurlijke) Masterclasses Crisisbeheersing en tal van symposia en
kenniskringen rond actuele veiligheidsthema’s. Hij
is auteur van verschillende boeken over crisisbeheersing en publiceert met regelmaat opinieartikelen over actuele veiligheidsvraagstukken.

Willem
Leeuwenkamp

Willem Leeuwenkamp is sinds 2015 docent en
consultant bij SoSecure International. Willem heeft
zijn Master of Science in Crisis and Security
Management behaald aan de Universiteit Leiden en
daarvoor politicologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam (UvA), met een specialisatie in
Intelligence Studies.
Hij geeft les in Predictive Profiling, Security
Intelligence, Radicalisering en Terrorisme en OSINT.
Daarnaast heeft hij veel expertise op het gebied
van Red Teaming, informatie-gestuurd werken en
dreigingsinschattingen. Hij adviseert hij overheidsinstanties en private bedrijven bij de implementatie
van proactieve beveiligingsmethodieken t.b.v. de
preventie van criminaliteit en terrorisme.

De gastsprekers zijn onder meer
Eelco Dykstra M.D. • Prof. Dr. Rob de Wijk • Prof. Dr. Peter Bos MCDM • Kol Michiel Verlinden •
LKol André van Wijk • Remco Geerts • Frank van der Linden MSec • Dr. Giliam de Valk •
Drs. Bas Eenhoorn • Drs. Hans Siepel • Tom Compaijen • Eelko Netten • Martin Madern MSc •
Roy Johannink MCDM • Drs. Peter van Loon
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ADVIESCOMMISSIE

De adviescommissie bestaat uit:
Professor dr. Rob de Wijk

De opleiding wordt beoordeeld en ondersteund door
een adviescommissie van SOBA Security Academy
BV. De adviescommissie is een onafhankelijk orgaan
dat beoordeelt of het curriculum is afgestemd op de
behoeften van het werkveld, inhoudelijk voldoet aan
het Post-HBO niveau en kwalitatief is aan het niveau
dat SOBA bij haar opleidingen nastreeft.

STARTDATUM, LOCATIE EN PRIJS
De opleiding start 2x per jaar
De opleiding vindt plaats in de Meern

Een uitgebreide lunch wordt verzorgd op de locatie.
Op twee opleidingsdagen is er een avondprogramma met een warme maaltijd op locatie.

Kijk op onze website voor
actuele startdata en prijzen

Directeur Den Haag Centrum voor Strategische Stu-

Drs. Bas Eenhoorn

Voormalig burgemeester diverse gemeenten

Frank van der Linden MSec

Ministerie van Justitie en Veiligheid

Marcel van Oirschot

Executive vice president security KPN

AANMELDEN
Heeft u vragen over deze opleiding dan kunt u
contact opnemen met een van onze opleidingsadviseurs, zij helpen u graag verder.
info@soba.nl

030 - 666 777 3

Of meldt u direct aan via onze website.

www.soba.nl
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