
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risico’s die de continuïteit van een organisatie bedreigen zijn divers van aard en nemen exponentieel in 

omvang toe. Traditionele rampen, zoals natuurrampen, brand en diefstal hebben naar waarschijnlijkheid 

van optreden plaatsgemaakt voor andere dimensies van bedreiging. In de 21e eeuw zijn het fysieke 

criminaliteit en cyber terrorisme, bestuurlijke crises, sabotage, diefstal of verlies van informatie en lekken 

binnen organisaties die in de media breed worden uitgemeten. Ongeacht de aard en oorzaak van de 

verstoring, calamiteit of crisis, hebben de gevolgen grote impact en kunnen voor de organisatie desastreus 

van aard zijn.  

 

Het belang van Business Continuity Management is dan ook evident en BCM staat centraal op de 

bestuurlijke agenda. De vraag naar hoog opgeleide professionals die een actieve bijdrage kunnen leveren 

aan de voor BCM noodzakelijk organisatieverandering en cultuurvernieuwing wordt hierdoor steeds groter. 

De Post HBO opleiding ‘Certified Business Continuity Management’ (CBCM) voorziet de BCM professional 

van de benodigde strategische- en beleidsrichtlijnen voor het adequaat ontwikkelen, inrichten en uitvoeren 

van Business Continuity Management binnen de organisatie. 

 

Certified Business Continuity Manager® (CBCM)  

The Course of Lectures 

‘CBCM ®’ is an accredited 

service of BCM ACADEMY 

Educational Services 

 

 

 

 

Doelstelling 

De Opleiding ‘Certified Business Continuity Manager’ 

(CBCM®) combineert de specialistische en praktische 

aspecten van Business Continuity Management op 

strategisch, tactisch en operationeel niveau met een 

bedrijfskundige theoretische onderbouwing.  

 

Deze onderbouwing is van belang om op strategisch 

en beleidsbepalend niveau binnen het gebied van 

BCM structureel te ontwikkelen en binnen eigen 

organisatie blijvend toegevoegde waarde te kunnen 

leveren. Er wordt opgeleid tot een essentiële BCM 

functie en rol waar deskundigheid op vakinhoudelijk 

gebied is vereist, dit in combinatie met 

managementvisie, aanpak en prestatie.  

Certificering maakt integraal onderdeel uit van de 

opleiding CBCM. Overeenkomstig geldende, als 

aangenomen toekomstige wet,- regelgeving en 

normenkaders. Toetsen en examen zijn onderdeel 

van deze opleiding. 

   

 

 
 

 

De opleiding is zowel theoretisch als praktijkgericht, 

en geaccrediteerd. De expert gerichte invulling staat 

borg voor de meest effectieve ontwikkeling van 

BCM binnen ‘eigen omgeving’. Door de diversiteit 

aan werkvormen, waaronder colleges, practicums, 

werkgroepen en praktijkopdrachten wordt van de 

deelnemers een interactieve inzet verwacht.         

 

Inhoud 

Voorafgaand aan de opleiding vindt een 

persoonlijke intake plaats (indien gewenst inter-

actief). De opleiding bestaat uit twee compacte 

trimesters. De totale doorloop is ca. 22 weken  

(minimaal 140 contacturen). 

 

Docenten en experts zijn best in class en behoren 

tot de top uit de Business Continuity Management 

praktijk, en gecertificeerd binnen het specifieke 

vakgebied.    
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Aantal deelnemers 

Alle BCM ACADEMY opleidingen vinden 

plaats in kleine groepen. De groepsgrootte 

is afgestemd op het doel en inhoud.  
 

Duur 

17 dagen incl. een ‘graduates return’-

middag en BCI examen. Totale doorlooptijd 

vanaf startdatum: 12 weken (minimaal 140 

contacturen) zelfstudie, actief, interactief 

tenminste 40 uren. 

2 (verkorte) Trimesters totaal 
 

Tarief 

Opleidingsmateriaal en interactieve 

response inclusief IPad ontvangt u tijdens 

de eerste module; 

€ 8.970,00 (btw vrij)  
 

Certificering 

Certificatie is integraal binnen CBCM 

volgens erkende kwalificatiekaders.    
 

Data 2017 

 

Leergang Edition I 2017 

Startdatum : 14 en 15 September 

September : 21, 22, 28 en 29 

Oktober : 5, 6, 12 en 13 

November : 2, 3, 16, 17, 23, 24 en 30 (examen) 
 

Locatie 

BCM ACADEMY biedt de leergang aan in het  

Insight Center, Elspeterweg 42 te 

Nunspeet. Het BCM Insight Center voorziet 

in een inspirerende en authentieke 

omgeving, gebaseerd op het Academy 

Model. 
 

Kenmerk 

BCM-CBCM/ES14A.02214 
 

Contact 
Voor verdere en aanvullende informatie, 

specifieke In-Company varianten en 

aangepaste Purpose-Built Solutions 

nodigen wij u graag uit contact op te 

nemen. 

BCM ACADEMY 0341-410914; 

info@bcmacademy.nl 
 

Op alle BCM ACADEMY opleidingen zijn de algemene 

leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 

mailto:info@bcmacademy.nl


 

 

 

 

2e Trimester (I)  –  

De werking van het proces en 

implementatie/Effectuering van Business Continuity 

Management (4 college dagen 32 contact uren). 

 

Beleidsvoorbereiding en uitvoering is doel en middel. 

BCM strategieën en onderzoeken die hieraan vooraf 

gaan: risico-inventarisaties en –analyses, 

verzekeringstechnieken, bedrijfsmiddelenanalyse en 

de business impact analyse is primair onderdeel.   

 

De modules van de werking, uitvoering en 

verandering binnen BCM, en de wijze waarop 

organisaties positieve business Cases kunnen 

creëren is het topic. Dit omvat het stelsel van Impact 

op technologie, media, controls en business rules. 

Parallel aan de college onderwerpen wordt van de 

deelnemers verwacht dat zij op individuele basis een 

gerichte case ontwikkelen binnen ‘eigen organisatie’. 

 

2e Trimester (II)  –  

Operationalisering, borging BCM, en inrichten 

uitvoering. (3 college dagen 27 contact uren). 

 

De operationele invulling van het BCM proces en  

aspecten van Business Continuity Management 

vereist kennis, kunde en vaardigheid. Er wordt 

uitgebreid aandacht besteed aan de het BCM 

processen zowel in de business as ‘Usual’ als in de 

business as ‘Un-Usual’. Deze onderwerpen omvatten: 

alarmering en escalatieprocedures, 

crisismanagement en crisiscommunicatie, de opzet, 

onderhoud van continuïteitsplannen (BCP), uitwijk en 

safety & health, het gedrag van mensen in een crisis. 

Proceswerking staat daarbinnen centraal.  

 

Insights 

(2 colleges ‘insight’ events 8 contact uren). 

 

Binnen de opleiding CBCM worden op basis van 

leerdoel deelnemers specifieke ‘insights’ 

aangeboden. Dit omvat toegang tot en deling van 

best-practices. Referentie-cases en materialen 

inclusief.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Hoeveel dingen worden niet beschouwd als 

onmogelijk totdat zij daadwerkelijk zijn 

bereikt.” 

 

Plinus de Oudere 23-79, Romeins schrijver   

 

 

 

1e Trimester (I) –  

Samenhang BCM, gerelateerde vakgebieden, 

uitgangspunten, randvoorwaarden en werkvelden 

(4 college dagen 32 contacturen). 

 

Aspecten binnen het eerste trimester(I) centraal: 

De context van het BCM proces en de relatie van 

BCM met gerelateerde vakgebieden. Risico, - 

Issue, Calamiteit, Event & Crisismanagement. 

Specifiek ook het belang van BCM binnen 

corporate governance, Imago & Reputatie, en 

relevantie. Alsmede de toepasbaarheid van 

regelgeving op het vakgebied. Naast de 

theoretische context, is een sterke focus geplaatst 

op toepassingen wet- en regelgeving rondom 

BCM en beschikbare normen en standaarden die 

ontwikkeld kunnen worden binnen eigen 

omgeving. Ten aanzien van de praktische 

randvoorwaarden voor de inrichting van het BCM 

proces komen aspecten aan de orde rondom 

cultuur en gedrag in organisaties en de wijze 

waarop interventies kunnen plaatsvinden of hierop 

kan worden geanticipeerd.  

 

1e Trimester (II)–  

BCM Strategieën en de eisen aan de inrichting 

van Business Continuity Management (6 college 

dagen 48 contact uren). 

 

Het 1e trimester (II) is primair gericht op de 

strategisch en tactische procesactiviteiten. In 

aanvang betreft dit het gefundeerd maken van 

keuzes ten aanzien van de organisatiestructuur, 

het benoemen van procesrollen en het toewijzen 

van taken en verantwoordelijkheden en de 

opbouw van het stelsel van maatregelen (SVM).  

Verder als basis; de totstandkoming van beleid in 

relatie tot missie en visie en de effectieve 

uitwerking op impact binnen primaire continuïteit 

eigen organisatie. 

 

Ook actuele en toekomstige vormen van impact-

analyse modellen tot opzet van centraal BCP 

worden ingezet voor ontwikkeling.    

  

Kwalificatieopdracht 

Tijdens de leergang is toetsing op ‘eigen praktijk een 

doorlopend onderdeel. Los van competenties wordt 

er doorlopend gewerkt aan direct toepasbare 

aspecten vanuit kennis en te hanteren modellen. 

Elke deelnemer ontvangt doorlopend relevante 

modellen, sjablonen en cases.      

 

De kwalificatieopdracht bestaat uit een compacte 

opzet en weergave van een praktijkimplementatie of 

ontwerpcasus. Het ‘referaat’ dient een 

praktijkimplementatie van Business Continuity 

Management in de eigen organisatie beschrijven of 

een theoretische verkenning zijn naar een 

deelaspect van het vakgebied Business Continuity 

Management.  

Alle (inter) actieve vastleggingen binnen de leergang 

CBCM® vormen de juiste basis om de opdracht 

effectief uit te voeren.   

  

Certificering 

U ontvangt het certificaat Certified BCM Manager – 

CBCM. De leergang kan worden afgesloten met een 

officieel examen van de BCI. Bij een positief examen 

resultaat verkrijgt u de credentials CBCI (Certified by 

the Business Continuity Institute).   
 

Profiel 

Van deelnemers wordt verwacht dat zij zich 

aantoonbaar hebben ontwikkeld op HBO/WO-

niveau. Voor deelname aan de Post HBO opleiding 

‘Business Continuity Management’ bent u werkzaam 

in een Business Continuity Management rol/positie 

en kent uw praktijk een relatie met continuïteits 

vraagstukken. U bent bijvoorbeeld werkzaam als 

BCM Manager, Facility Manager, Risicomanager, IT 

Manager, Security Manager, Operations Manager of 

Controller. 

 

Module overzicht beschikbaar, of voor meer 

informatie: info@bcmacademy.nl  

 

 

BCM ACADEMY is het toonaangevende Europese Instituut 

voor Business Continuity & Crisis Management. 

BCM ACADEMY richt zich primair op de professionalisering 

en adoptie van Business Continuity & Crisis Management. 

Alle producten binnen de service lines, Educational  

Neem voor meer informatie contact op met : 

+31 (0)341 410914  Fax: +31 (0)341 410179 

E-mail: info@bcmacademy.nl  www.bcmacademy.nl 

P.O. Box 2  8070 AA Nunspeet 

  

 

 

 

 

 

Services, Knowledge & Innovation, Professional Solutions & 

Services behoren tot de best-in-class en voldoen aan de 

hoogste eisen. Het totaal van de propositie is erop gericht 

organisaties in de praktijk van Business Continuity & Crisis 

Management te ondersteunen.  
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