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Vragen en antwoorden
Er staat DHM Security Management®, wat betekent die ®?
De woorden "DHM Security Management" , "De Haagse Methodiek (DHM)" en een aantal
andere DHM begrippen zijn als merknaam gedeponeerd bij het Benelux-Bureau voor de
Intellectuele Eigendom.
Het DHM logo is als beeldmerk gedeponeerd. Voor alle duidelijkheid is daarom die "®"
(voor: gedeponeerd merk) er soms achter gezet.
Dit betekent dat die merknaam slechts gebruikt mag worden met inachtneming van de
door de merknaamhouders gestelde voorwaarden.
In het opleidingsmateriaal vindt u daarover meer informatie. Het DHM logo mag uitsluitend
na schriftelijke toestemming van de merknaamhouders gebruikt worden.
Is de door u gegeven opleiding "de RSE-cursus"?
Nee!
De volledige en juiste naam van de opleiding is: “post hbo registeropleiding DHM Security
Management".
Wanneer u de opleiding met goed gevolg heeft afgesloten dan voldoet u aan de door de
stichting SERN gestelde opleidingseis *) en kunt u zich, als u aan de overige eisen
voldoet bij die stichting laten inschrijven als Register Security Expert (RSE) of misschien
als Manager of Security (MSec).
Welke eisen zijn er voor wat betreft de toelating tot de opleiding?
Zie de toelatingseisen op de website voor nadere informatie over de toelatingsvoorwaarden.
Wat is de "marktwaarde" van de opleiding DHM Security Management?
DHM Security Management methodiek wordt inmiddels in vele grote en kleine
organisaties als management tool voor het opzetten en in stand houden van de
beveiliging gebruikt.
Een groot aantal personen volgde de DHM Security Management opleiding en had daar
baat bij omdat men daardoor zijn werk beter kon doen en/of omdat men de
promotiekansen wilde vergroten en/of omdat men daardoor zijn hbo werk/denkniveau kon
aantonen.
Door enkele organisaties wordt het met goed gevolg doorlopen van de opleiding als
voorwaarde gesteld voor het vervullen van bepaalde security functies en/of
promotiemogelijkheden.
Welke certificering hebben opleiding en docenten?
De opleiding is gecertificeerd door de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland
(SPHBO) (zie: www.cpion.nl) en is daar ingeschreven als Registeropleiding ten behoeve
van het DHM Security Instituut dat als contactpunt fungeert.
De SPHBO houdt ook het abituriënten register (register van geslaagden) bij.
Het aantal studiebelastinguren van de opleiding bedraagt 140.
Axsecon (R.C. Ackx) en Dusecon (H.C.A. Duijndam) zijn als onderwijsgevenden
opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (zie: www.crkbo.nl).
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Zie de pagina “inschrijven” op de website voor nadere informatie.
Wanneer krijg ik het opleiding materiaal?
Het opleidingsmateriaal bestaande uit de Syllabus ontvangt u op de eerste dag bij
aanvang van de eerste les. De prijs van de Syllabus is in de opleidingprijs inbegrepen.
Verder hoeft u niets aan te schaffen.
Kan ik het opleidingmateriaal al vast toegezonden krijgen?
Neen. Maar u ontvangt kort voor de opleiding start wel een Informatie document waarin
de hoofdlijnen van DHM Security Management worden uiteengezet.
Hoe verloopt een sessie lessen ongeveer?
We starten om 13.30 uur met de les sessies. Een sessie bestaat meestal uit vier lessen
van 45 tot 50 minuten.
Na elk lesuur is er even tijd (15 minuten) om weer bij te komen. Tijdens de pauzes is er
koffie en thee.
De docenten wisselen elkaar af zodat u niet de hele sessie tegen dezelfde docent hoeft
aan te kijken.
De lespresentaties zijn met behulp van Microsoft Power Point en een beamer. Er moet
tijdens de lessen geregeld al dan niet in groepjes een case gemaakt worden.
Is het erg als ik een les (of meerdere lessen) mis?
Dat kan niet zonder meer met ja of nee beantwoord worden. Het ligt er aan wat tijdens de
betreffende les sessie wordt behandeld. Indien zich zo'n situatie zal voordoen neemt u
dan even vooraf contact op met de docenten.
Wat houdt het maken van een werkstuk in?
Er moet inderdaad een werkstuk geproduceerd worden en weest u er op voorbereid: dat
is behoorlijk wat werk (80 tot 100 uur) !
U moet een Interne Security Audit (volgens DHM Security Management) uitvoeren bij (een
deel van) de organisatie waar u werkzaam bent of die van een klant of relatie.
Met het Informatiedocument krijgt u voorafgaand aan de opleiding een Werkstukformulier toegezonden dat desgewenst ook op de pagina “downloads” is op te halen.
Daarop moet u invullen voor welk bedrijf (of bedrijfsonderdelen) u het werkstuk denkt te
gaan maken.
Het Werkstukformulier moet u de eerste lesdag inleveren bij de docenten evenals de
voorbereide werkstuk map (neem een flinke ordner).
De docenten bekijken het formulier en de werkstuk map en geven akkoord (of niet) of
vragen u nog het een en ander.
Daarna gaat u echt aan de slag met uw werkstuk.
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Zodra u een deel gereed heeft geeft u dat aan het begin van de les sessie ter beoordeling
aan de docenten. Die bekijken het, geven commentaar, suggesties enz. en u krijgt het
werkstuk tijdens dezelfde sessie weer terug.
De definitieve versie van uw werkstuk levert u op de laatste lesdag in. De docenten
beoordelen het en u krijgt het tijdens dezelfde sessie weer terug.
Is uw werkstuk als voldoende beoordeeld dan wordt u toegelaten tot het multiple choice
(50 vragen) examen. Is het werkstuk niet voldoende dan kunt u examen doen bij de
eerstvolgende gelegenheid (volgende opleiding).
Hoe moet het werkstuk worden opgesteld, ingedeeld e.d.?
Denkt u eraan exact de volgorde aan te houden zoals tijdens de eerste les sessie
aangegeven en in de syllabus opgenomen in de afdrukken van de sheets: "De route naar
het DHM Security Management diploma".
Bijlage 3 (Rapport Interne Security Audit) van de Syllabus is het uitgangspunt. Die bijlage
willen we in zijn geheel, in het werkstuk terugzien, ingevuld waar dat gevraagd wordt, en
zonder wijzigingen, aanvullingen of dergelijke.
Gebruik voor het werkstuk een (brede) vierringsordner, maak het op en deel het in
volgens het "Voorbeeld RISA MOC" dat tijdens de lessen ter inzage ligt
Alleen op die manier kunnen we de werkstukken snel beoordelen tijdens les sessies.
Het werkstuk mag door maximaal twee personen samen gemaakt worden. Uiteraard moet
uit het eindproduct dan wel blijken dat het werk van twee personen is geweest.
Lees vooral de vragen van de bijlage 3 (achter de kleine tabs van de syllabus) goed en
volg de instructies correct op, dan kan het eigenlijk niet fout gaan
In het onderdeel Ib moet men (per persoon) zes verschillende potentiële incidenten
analyseren. Drie ervan voor drie risicoplaatsen met behulp van de ISAK (ISA Korte Route)
en de overige drie potentiële incidenten voor drie andere risicoplaatsen met behulp van de
ISAL (ISA Lange Route). In totaal willen wij dus zes matrices in uw werkstuk tegenkomen
(drie ISAK-matrices en drie ISAL-matrices).
We verwachten een goed geordend (dus in een flinke ordner met tabbladen voor de
diverse onderdelen), overzichtelijk en keurig verzorgd werkstuk van u.
Geen met de pen geschreven verhalen, alles moet met de PC verwerkt zijn. Geen in
plastic omslagen gestoken bladzijden of dergelijke.
Het werkstuk moet kunnen dienen als adviesrapport dat u heeft opgesteld voor uw
werkgever of een klant.
Hoe zit het met de vertrouwelijkheid van mijn werkstuk?
Wij verzekeren u dat wij over de inhoud van uw werkstuk niets aan derden zullen
mededelen.
Desgewenst ondertekenen wij een geheimhoudingsverklaring (zie voorbeeld in het
RIDOB in de Syllabus).
Wat als ik het werkstuk door omstandigheden niet op tijd klaar heb?
Dan kunt u niet aan het examen deelnemen en kunt u aan het examen van de volgende
opleiding deelnemen.
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Wordt de opleiding ook in het Engels gegeven?
Bij voldoende belangstelling wordt voor afgestudeerden van de volledige Nederlandse
opleiding een verkorte opleiding in het Engels gegeven. Neem hiervoor contact op het
DHM Security Instituut.
Hoeveel mensen hebben inmiddels het diploma DHM Security Management
bemachtigd?
Dat zijn er sinds juli 1994, toen de opleiding voor de eerste maal werd gegeven in Den
Haag, tot heden heel wat. Tot 2012 ongeveer 3000 tijdens ruim 80 opleidingen.
*) degenen die een in company DHM opleiding hebben gevolgd kunnen afhankelijk van de wijze waarop die
opleiding is afgerond eveneens voor registratie in aanmerking komen. Neem in een dergelijk geval contact
met het SERN secretariaat op.
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