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Ben jij de nieuwe veiligheidsexpert?

Veiligheid in samenleving en bedrijven
Veiligheid heeft vele spannende en vaak zichtbare facetten. Denk maar aan 
criminaliteit in de wijk, rampen en crisis, gevaarlijke werksituaties, cybercrime 
en terrorisme. Veel facetten zijn veel minder zichtbaar, terwijl die bewust 
aandacht vragen om veiligheid te organiseren en onveiligheid te voorkomen  
of aan te pakken. De overheid heeft wettelijke taken gericht op veiligheid, 
maar ook in het bedrijfsleven is er volop aandacht voor veiligheid.



Bij Integrale Veiligheidskunde leer je hoe de samenleving waarin 
mensen leven en werken, veiliger kan worden en blijven. Veiligheid 
is een belangrijke voorwaarde voor welzijn, openbare orde en 
economische ontwikkeling. Om veiligheidsproblemen te bestrijden 
- sociaal, fysiek, digitaal - onderzoek je oorzaken van onveiligheid 
en ontwerp je een zinvolle combinatie van maatregelen. Daarnaast 
ben je op de hoogte van het nieuws en de mogelijke bedreigingen 
en verstoringen die (kunnen) plaatsvinden.
Als afgestudeerd veiligheidskundige kan je aan de slag bij diverse 
overheidsorganisaties en in het bedrijfsleven. Je kunt de opleiding 
volgen in Enschede en Apeldoorn.

Steeds vaker krijgen organisaties te maken met verstoringen van 
het bedrijfsproces, zoals criminaliteit, vernielingen, terrorisme 
of cybercrime. Bij Security Management is het organisatiebelang 
de belangrijkste invalshoek. Je bekijkt de risico’s voor de 
bedrijfsprocessen, schrijft veiligheidsplannen, adviseert het 
management en voert securitymaatregelen door om evenementen 
en organisaties te beschermen tegen interne en externe 
bedreigingen. Daarnaast ben je op de hoogte van het nieuws en de 
mogelijke bedreigingen en verstoringen die (kunnen) plaatsvinden.
Bij de opleiding Security Management word je opgeleid tot security 
manager, analist of adviseur bij evenementen of organisaties.  
Je kunt de opleiding volgen in Apeldoorn.

Er is een podcastserie waarin vijf thema’s binnen security 
management aan de orde komen. De podcast is te beluisteren  
via Spotify, video.saxion.nl en via iTunes: Security & Jij op  
Apple Podcasts.

Digitalisering heeft grote invloed op allerlei facetten van  
veiligheid. Onze opleiding is partner in het Centrum voor 
Veiligheid en Digitalisering in Apeldoorn. De samenwerking 
met partners als Universiteit Twente, Koninklijke Landmacht, 
Koninklijke Marechaussee, Politieacademie, Instituut 
Fysieke Veiligheid en Platform Apeldoorn IT biedt studenten, 
onderzoekers, ondernemingen en overheden de kans samen  
kennis te ontwikkelen en toe te passen.
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Aanmelden?
Alle informatie en aanmelden 
vind je hier: Proeflessen / 
Meeloopdagen

Overzicht 
Alle informatie over Integrale 
Veiligheidskunde en de studieroute 
Security Management bij Saxion vind  
je hier: Integrale Veiligheidskunde  
en Security Management

Meedoen of interesse?
Volg een online proefles of loop een 
dagje mee met studenten Integrale 
Veiligheidskunde en Security 
Management.  

https://open.spotify.com/show/4P8YJ24vThAAiuLHbLjenD
https://video.saxion.nl/channel/Security%2B%2526%2BJij/238203702
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/security-jij/id1608040156
https://podcasts.apple.com/nl/podcast/security-jij/id1608040156
https://www.cvdnederland.nl/
https://www.cvdnederland.nl/
https://www.saxion.nl/studeren-bij/contact/veelgestelde-vragen/orientatie/proeflesdagen
https://www.saxion.nl/studeren-bij/contact/veelgestelde-vragen/orientatie/meeloopdagen
https://www.saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/integrale-veiligheidskunde
https://www.saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/integrale-veiligheidskunde
https://www.saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/security-management
https://www.saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/integrale-veiligheidskunde
https://www.saxion.nl/opleidingen/voltijd/bachelor/security-management

