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Instituut voor Midden- en Klein Bedrijf  

Risico management 
 

Ieder bedrijf loopt risico. Wat als er wordt ingebroken, de machines kapotgaan of je personeel langdurig 

ziek raakt? Een organisatie moet voorbereid zijn op zulke risico’s. De praktijkgerichte opleiding 

Risicomanagement behandelt de belangrijkste methoden, programma’s en procedures binnen het domein 

risicomanagement. Je leert soorten risico’s te herkennen, maatregelen te ontwerpen, implementeren en 

onderhouden. Ook is er aandacht voor de laatste trends en ontwikkelingen. Na afloop ben je een expert op 

het gebied van risicobepaling en kun je risico’s feilloos inschatten en beperken. 

 

Doelstelling en doelgroep 

De opleiding is een echte aanrader voor iedereen die werkzaam is op het terrein van security en facility 

management en die alles wil weten op het gebied van risicomanagement. Ben je bijvoorbeeld hoofd 

beveiliging, facilitair manager of ben je in je werk bezig met risico-inventarisatie en -evaluatie? Dan is deze 

opleiding een uitstekende verdieping van je kennis. 

Wie niet binnen deze disciplines werkzaam is, maar wel alles wil leren over het treffen, naleven en 

onderhouden van maatregelen op het gebied van risicomanagement, doet met deze opleiding zeker 

waardevolle kennis op. Kennis die gegarandeerd van pas komt in de praktijk. 

Na de opleiding heb je het certificaat Risicomanagement op zak. Hiermee toon je aan een expert te zijn op 

het gebied van risicobepaling. Je kunt risico’s in een organisatie in kaart brengen én technische en 

organisatorische maatregelen ontwikkelen op basis van een risicoanalyse voor het beheersen van de 

geïdentificeerde risico’s. 

   

Programma (HBO) 

Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Inleiding Risicomanagement  

 Het risicomanagementproces: strategiebepaling  

 Het risicomanagement in de praktijk  

 

Examen 

De opleiding wordt afgesloten met een praktische opdracht en een schriftelijk examen (kennistoetsing). 

Er wordt een gemiddeld cijfer bepaald. Praktische opdracht cijfer geldt 2x en schriftelijk examen cijfer 1x 

Aan geslaagden wordt het IMKB diploma “Risico Management” uitgereikt. 

 

Toelatingseis : HBO denk- en werkniveau 
 

Cursusduur : 5 maanden (1 x per week) | 18:00 – 21:00 uur. 
 

Studiebelasting : 5 uur gemiddeld per week (voor huiswerk en opdrachten) 
 

Kosten 
 
 
 

: Inschrijfgeld SRD 100 
  Lesgeld        SRD 2400 (inclusief lesmateriaal)  
  In termijnen (4 x SRD 600) 

  Examen SRD 100 per onderdeel (IMKB diploma) 
   

Aanvang : ….. | Tijd: 18:00 uur 
 

Locatie : IMKB trainingszaal – Fred Derbystraat 33 
 


