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internationale erkennin
ats beveiligingsdeskundige
Eerste stap

naar

Zowel de The American Society for Industrial Security
(Asis) als de lfpo kennen een hoge normatieve standaard
van eisen en waarden waaraan iemand minimaal moet voldoen om als volwaardig, deskundig en professioneel lid
geaccepteerd te worden. Het programma Certified Protection Officer (CPO) is ontwikkeld voor specialisten die een
lidmaatschap ambiëren. Voor leidinggevenden is er ook
nog het programma Certified Security Supervisor (CSS).
Inmiddels zijn drie Nederlanders geslaagd voor het
CPO-tentamen.
Tfpo
t- ondersteunt en initieert de
Ibevordering van de diverse specia-

ligingsindustrie, het controlemechanisme, trainingen en persoonlijke
ontwikkelingen, onderzoeken,
public relations en wet- en regelgeving.
Het CSS-programma biedt een goede
basis voor iedere manager die zich
bezighoudt nret security of aspecten
hiervan. Net als bij de CPO-opleiding
is er een review manual en een uit-

nationale erkenning als beveiligingsdeskundige, het equivalent van
CPP van de Asis en nationaal RSE
van de Sern, is het afleggen van het
tentamen voor de internationaal
erkende titel Certified Protection
Officer (CPO). Het tentamen, dat vol-

ongeveer 8100 CPO's.

CPO-programma
Het CPO-programma bevat een
breed scala aan onderwerpen van
algemeen, zoals de geschiedenis van

tot diep inhoudelijk:
de beveiliger en de wet, inclusief
de beveiliging,

aanverwante regelgeving en het overige wettelijke kader. Via de module

'techniek' komen eerste hulp,
patrouilletechnieken, observatietechnieken en vastlegging, aantekeningen en rapportage en interviewtechnieken aan bod. Voor het
omgaan met mensen komen de volgende vakgebieden aan de orde:

cipes, personeelsmanagement, de
managementpraktijk en het beveiligingsmanagement. Verder besteedt
de opleiding aandacht aan de bevei

lisaties op het gebied van beveiliging. De eerste stap naar een inter-

ledig in het Engels wordt afgenomen en bestaat uit circa 315 vragen,
duurt ongeveer drie uur. Na het
behalen van het tentamen mag men
de titel CPO voeren, geplaatst achter
de familienaam. Wereldwijd zijn er

visor (CSS)volgt, zijn de volgende
onderwerpen een vast onderdeel
van de examenstof. Op het gebied
van management: managementprin-

gebreide boekenlij st beschikbaar.
Nadere informatie is te verkrijgen
via de in dit artikel vernelde adressen. Daarnaast is er nog een aantal

gezondheid, massabeheersing,
omgang met verkeer, stakingen,

programma's voor de starters in het

bezettingen en arbeidsconflicten,

Bedrijfs- en persoonlijk lidmaatschap zijn beiden beschikbaar voor

stressmanagement, crisisbeheersing, personeelsmanagement en personele demotivatie, $zsieke beveili-

ging, terrorisme, VlP-beveiliging en
calamiteitenplanning. Naast computerbeveiliging is er praktij kgerichte
lesstof inzake explosieven, bomdreiging en zoekmethodes, alarmsystemen, brandbeveiliging en detectie.

internationale security-werkveld.

iedereen werkzaam op consultancy
& management niveau in het

security-werkveld.

I

lnformatie:
VBN: r. 030

-

6340952, www.vbnnet.nl

Stichting Security Expert Register Nederland: www.sern.nl

Daarnaast is er specifieke aandacht
voor gevaarlij ke stoffen.

'Protection Officer Trarning Manual Sixth Edition', Butterworth-

Management

Bellingham Business Park, #200, 4200

Voor de leidinggevende die het programma Certified Security Super-

Meridan, Bellingham WA 98226 United States of America.

Literatuur
Heinemann, I 998 International Foundation for Protection Officers.

Bellingham: Reed Elsevier Croup. www.lfpo.orglindex.htm

" werkzaam als security consultant voor Vizzavi; voorzitter van de vakgroep lcr
beveiliging van de Vereniging Beveiligingsmanagers Nederland (VBN); lid van het
International Advisory Board van de International Foundation for Protection Officers
(lfpo) en de eerste Nederlandse CPO.
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