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enigde Staten op het gebied van training en intema-
tionale ontwikkelingen. Jack Valk is tevens

benoemd tot voorzitter van deze hernieuwde Inter-
national Advisory Board. Samen nlet de inbreng
van wetenschappers van naam en faam zoals pro[ dr
Bob Hoogenboom CFE (Nyenrode University-
NIVRA) en prof dr Marc Cools CFE (Vrije Uni-
versiteit Brussel, Universiteit Gent), alsmede vanuit

de professie en namens de IFPO BeNeLux chapter

door Ronald Eygendaal CISMP CSS en Ralph van

Os MA CSS RSE. Tezamen met coilega's van all

over the world, zal men zich gaan inzetten voor de

verdere professionalisering op intemationaal niveau

van het securiry-vakgebied.

De IFPO is ontstaan als een non-profit organi-

satie in januari 1988, met als doel het faciliteren van

trainingen en certificeren van Protection OÍïicers en

Security Supervisors van zowel de commerciële als

de overheid sector. Bezien vanuit internationaal
oogpunt zijn er op het gebied van het security

management maar rwee grote beroepsverenigingen

waarvan de IFPO er êên is. IFPO kent een hoge

noml van eisen waaraan een menber moet voldoen

wil hr1 of zij ais volwaardig, deskundig en professio-

neel lid geaccepteerd worden. Om aan deze doel-

stelling te voldoen heeft de Foundation de moge-

lijkheid geboden voor een professioneel

lidmaatschap. Persoonlijk enlof bedrijfslidmaat-
schap is beschikbaar voor individuelen in het secu-

rity-werkveld.
Eén van de doelstellingen van de IFPO is het

certificeren en het verzorgen van peÍÍnanente edu-

catie mogelijkheden (door middel van samenwer-

kingsovereenkomsten) van beveiligingsdeskundigen

vanuit de integrale gedachte, voor en vanuit de

commerciële- (het private domein) als de overheid

sector (het publieke domein). Het certificeren
gebeurd zowel nationaal als internationaal. Hier-
voor heeft men een aantal certificatieprogramma's

onrwikkeld. Zo is het Entry Level Protection Offi-
cer (ELPO) programma, vergelijkbaar met het

Algemeen Beveiligingsmedewerker/Assistent Be-

veiliger van de SVPB-ECABO, voor de begin-

nende beveiliger onrwikkeld. En het Basic Protec-

tion Officer (BPO) programma, vergelijkbaar met

het Vakdiploma Beveiliging/Vakbeveiliger van de

SVPB-ECABO, voor de vakbeveiliger. Het Certi-
fied Protection Officer (CPO) programma is ont-
wikkeld voor de specialist in het middenkader te

vergelijken met de huidige Nederlandse Post-HBO
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Speciaal gericht op het opleiden en begeleiden

van de nieuwe generatie beveiligen, met als (colle-

giale) insteek voor en door de praktijk, heeft men in

2002 de Certified Protection OÍficer Instructor
(CPOD vereisten opgesteld. Een functie welke zich

enigszins laat vergelijken met de landmachtfunctie

van sergeant majoor instructeur (SMI) binnen het
Nederlandse leger. Iedere CPO kan, als men aan-

toonbaar heeft voldaan aan de daaraan gestelde

eisen, zich opgeven als CPOL Op deze wijze
creëert nren een perfecte brug van beginnend
beveiliger tot ervaren beveiligingsdeskundige!

De topopleiding voor de security-ofÍicers en

aankomende security-managers, vergelijkbaar met
het academische bachelor/master level, is het Certi-
fied Securiry Supervisor (CSS) programma wat spe-

ciaal is ontwikkeld voor de leidinggevenden vanuit
het security management.

Wereldwijd (februari 2004) ziln er ongeveer
15.000 personen die de internationaal erkende

beroepsmatige titulatuur CPO (Certified Protection
OíÍicer), geplaatst achter de familienaam, mogen

voeren en circa 5000 personen die de CSS (Ceni-
fied Securiry Supervisor) titulatuur mogen voeren.

Los van voornoemde opleidingen is en blijft IFPO
druk doende om wereldwijde academische en

beroepsmatige erkenning van haar opleidingen te

bewerkstelligen en nieuwe opleidingen te ontwik-
kelen. Zo is men bezig om programma delen inpas-

baar en uitwisselbaar te maken inzake academische

bachelor en master courses. Ook is het niet ondenk-
baar dat er vanuit of in nauwe samenwerking met

IFPO aansluiting gezocht zal worden met reguliere

aanbieders om naast de internationale beroepsma-

tige erkenning ook te ijveren voor een academisch

erkende, nieuwe, graad.

In het voorjaar van 2004 zal de IFPO in samen-

werking met een aantal, door de IFPO daartoe aan-

gewezen opleiden, CPO- en CSS- review- en exa-

mentrainingen organiseren. Eén van deze opleiders

is het Nederlandse Security College www.security-
college.nl te Oestgeest onder de deskundige en

bezielende leiding van de heerJoop Verdonk. Van-
uit België zal dit worden georganiseerd door de

security-specialist ir Marc Thienpont van Scope

www.scope.be. Ook is het mogelijk om in voorbe-
reiding van de te volgen opleidingen via de IFPO
een review manual en een uitgebreide boekenlijst te

verkrijgen.

Nadere informatie kunt u verkrijgen bij:
De Srichting IFPO BeNeLux
E-mail: info@securityconsultancy.net

URL: http://www.securityconsultancy.nl

IFPO Intemational
URL: http://www.ifpo.org

Het Securiry College

E-mail : info@securitycollege. nl
URL: www.securitycollege.nl

Scope België

E-mail: info@scope.be

URL: www.scope.be


