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1

Inleiding
Het registerreglement Certified Security Profiler is per 1 januari 2021 op verzoek van
de OrcaSecure BV in beheer gegeven van de Centre of Experts (COE BV). De COE
BV is een autonome organisatie-eenheid die buiten de formele organisatiestructuur
van OrcaSecure is gepositioneerd.
De in dit register opgenomen functionarissen mogen als bewijs daarvan de
aanduiding CSP (Certified Security Profiler) achter de familienaam voeren.

1.1

DOELSTELLING
Dit register heeft tot doel om personen die zich aantoonbaar hebben bekwaamd in
het vakgebied Proactief Beveiligen een mogelijkheid te bieden om in een specifiek
register te kunnen worden ingeschreven als deskundige.
Het (openbaar) register kan worden geraadpleegd door personen, instellingen,
organisaties en/of bedrijven die behoefte hebben aan deskundigheid op dit
vakgebied.
Voorts is er een mogelijkheid om ingeschreven te worden in een niet-openbaar
register, zulks op verzoek van een te registreren persoon of diens werkgever. Dit
betekent dat de persoonsgegevens niet openbaar zijn en niet door derden kunnen
worden opgevraagd zonder toestemming van de geregistreerden.
In een dergelijk geval zal de COE BV registratie voorzien in een Niet openbare
Registratie (NoR). Voor dit register zullen echter de in dit reglement opgenomen
plichten en rechten onverkort van toepassing zijn.

1.2

WERKERVARING
De Certified Security Profiler moet voldoen aan een van de navolgende opleidingen/of ervaringseisen:
a. beschikken over het diploma Proactief Beveiligen Theorie én over het diploma
Proactief Beveiligen Praktijk waarin het recht om de titel van Certified Security
Profiler(CSP) te mogen voeren formeel is toegekend.
b. natuurlijke personen die als docent in het vakgebied Proactief Beveiligen
werkzaam zijn en aantoonbare werkervaring hebben worden vrijgesteld van
de opleidingseisen/of ervaringseisen. Na de initiële inschrijving in het register
dient wel aan de driejaarlijkse (her)certificeringseisen worden voldaan.
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RECHTEN EN PLICHTEN CSP GEREGISTREERDE

2.1

RECHTEN CSP GEREGISTREERDE
De geregistreerde heeft gedurende een periode van 3 jaar het recht gebruik te maken
van de titel/merknaam CSP1 als bewijs van inschrijving in het register Certified
Security Profiler.

2.2

PLICHTEN CSP GEREGISTREERDE
De geregistreerde dient per registratieperiode (= 3 jaar) 75 PE2 punten te behalen.
PE-punten kunnen worden behaald met de volgende activiteiten:
a. gestructureerde vorm van educatie (zie paragraaf 2.2.1);
b. overige PE-activiteiten (zie paragraaf 2.2.2);
c. daadwerkelijk werkzaam zijn in het vakgebied proactief beveiligen
(zie paragraaf 2.2.3).

2.2.1

Gestructureerde vorm van educatie

Onder gestructureerde vormen van educatie wordt verstaan het:
a. volgen van cursussen, opleidingen, e-learningen of andere educatieve
bijeenkomsten die relevant zijn voor het vakgebied proactief beveiligen:
Per deelgenomen uur = 2 PE-punten
b. optreden als inleider, docent, leider of ontwikkelaar van educatieve
bijeenkomsten die relevant zijn voor het vakgebied:
Per uur = 5 PE-punten
c. optreden als praktijkexaminator bij aan het vakgebied proactief beveiligen
gerelateerde opleidingen:
Per afgenomen examen = 5 PE-punten
d. lidmaatschap van vaktechnische commissies, werkgroepen, overlegplatforms,
etc.: Per lidmaatschap per jaar3 = 5 PE-punten
e. publiceren over het vakgebied in media in al zijn vormen: (vak-)bladen, blogs,
whitepapers, etc.
Per artikel van minimaal 1250 woorden = 15 PE punten

1

De aanduiding CSP geniet wettelijke bescherming op grond van de Eenvormige Beneluxwet op de Merken.
PE permanente educatie
3
Op voorwaarde dat het desbetreffende orgaan door COE BV wordt erkend (doelstelling, kwaliteit en toegevoegde
waarde vakgebied)
2
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2.2.2

Overige PE activiteiten

Onder overige PE-activiteiten wordt verstaan het:
a. deelnemen aan ledenbijeenkomsten van vakverenigingen:
Minimaal 1 dagdeel4 per bijeenkomst = 5 PE-punten
b. bezoeken van seminars en congressen5 die relevant zijn voor het
onderhouden van de vaktechnische kennis:
Per dagdeel op het seminar/congres = 5 PE-punten
c. uitvoeren van (security) audits/surveys, adviesopdracht waarbij inzet van
vaktechnische kennis noodzakelijk is:
Per opdracht = 10 PE-punten
2.2.3

Werkzaam in het vakgebied Proactief Beveiligen

a. De geregistreerde is full-time werkzaam in het vakgebied met de functie van
Security Profiler als hoofd- of neventaak:
Per kalenderjaar = 15 PE-punten

4

Een dagdeel is 4 uur
Op voorwaarde dat de organisatie van het seminar/congres door COE BV wordt erkend (inhoudelijke kwaliteit en
toegevoegde waarde voor het vakgebied
5
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PRESENTATIE VAN GEGEVENS UIT HET CSP REGISTER

3.1

OPENBAAR REGISTER
Op de COE website: www.centreofexperts.nl worden in het openbaar toegankelijk register de
navolgende gegevens geplaatst:
- achternaam;
- voornaam;
- voorletters;
- voorvoegsel, academische titel (beperkt tot: bc, BA, BSc, MBA, MSc, MA, ir., ing., mr., drs.,
dr.) en,
- eventuele achtervoegsels;
- email-adres.

3.2

NIET OPENBAAR REGISTER (NOR)
Dezelfde gegevens als vermeld in voorgaande paragraaf zullen offline worden geregistreerd
en uitsluitend toegankelijk zijn via een afgeschermde procedure.
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SLOTBEPALINGEN
Geregistreerden zijn persoonlijk verantwoordelijk voor het onderhouden van de actualiteit, de
juistheid en de volledigheid van de in de registers opgenomen gegevens.
In geval van twijfel kunnen zij direct contact opnemen met COE BV.
Geregistreerden hebben geen recht op enige vergoeding van welke schade ook, welke door of
ten gevolge van een besluit tot wijziging van dit reglement is of kan ontstaan.
COE BV besluit over alle kwesties inzake het register waarover dit reglement geen uitsluitsel
biedt of kan in afwijking daarvan, gemotiveerd, besluiten.
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