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Beste security professional,  

 

Het bestuur van het SMSP heeft besloten om maandelijks een nieuwsflash te lanceren voor 

alle SMSP-leden en –partners. Hier worden nieuwe ontwikkelingen, relevante vacatures en 

besluiten kenbaar gemaakt. Deze nieuwsflash richt zich op de evenementen die in 2015/2016 

plaatsvinden Meer informatie over de platform en de activiteiten vind je op onze website: 

www.securitystudenten.nl. 

 

 

Op 17-12-15 staat het Kerstgala gepland. Het is 

voor iedere Security Management student en 

voor hotelmanagement student beschikbaar!. 

Daarnaast mag je vriend/vriendin meenemen 

naar het evenement. Voor meer informatie word 

je verwezen naar de facebookpagina en de 

rondgestuurde mail!  

 

 

 

 

 

Op 12-02-16 staat de crisismanagement dag 

gepland. Dit evenement is voor alle SMSP-

leden toegankelijk. Hier zullen sprekers 

aanwezig zijn en zullen de studenten  zelf aan 

de slag gaan om een casus op te lossen. Meer 

informatie hierover ontvangen jullie in januari. 

Hou het in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.securitystudenten.nl/
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Op 19-02-16 staat de algemene 

ledenvergadering weer voor de deur. Hier zal 

het bestuur openheid van zaken geven en zal er 

vooraf een gastspreker aanwezig zijn die iets 

komt vertellen over terrorisme. Verder zal op 

deze dag het nieuwe bestuur kenbaar worden 

gemaakt, extra spannend dus! Voor diegene die 

daarna nog zin hebben is er de mogelijkheid om 

gezellig een biertje te gaan drinken met z’n 

allen! 

 

 

 

 

 

 

 

De masterclass ‘predictive profiling’ staat 

gepland in de voorjaarsvakantie, 02-03-16 t/m 

04-03-16. Hier zal een drie daagse cursus 

plaatsvinden in Apeldoorn. Bij een positieve 

afronding krijgt de student een certificaat. Hier 

zullen wel kosten aan verbonden zijn en de 

cursus is beschikbaar voor 2
e
-jaarsstudenten en 

hoger. Meer inhoudelijke informatie ontvangen 

jullie in het volgend jaargang. 

 

 

 

 

Hoogstwaarschijnlijk zal dit jaar voor het eerst 

een masterclass BCM plaatsvinden in de 

voorjaarsvakantie, 29-02-16 t/m 04-03-16. Deze 

masterclass is bedoelt voor de 3
de

 en 4
de

jaars die 

zich meer willen profileren op het gebied van 

business continuity. Bij een positieve afronding 

krijgt de student een certificaat. Hier zullen wel 

kosten aan verbonden zijn. Lesplan wordt nog 

ontwikkeld, meer informatie volgt te zijner tijd! 
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Op 10/11-03-16 zal er een workshop worden 

gegeven over de tips & tops over stage 

(ervaringen). Wat moet je juist wel en niet 

doen? Kortom, er zullen studenten die al op 

stage zijn geweest hun ervaringen komen 

vertellen wat er nou precies bij komt kijken. Ga 

je nog op stage of begin je bijna met je 

afstuderen, dan is dit een mooie mogelijkheid 

om alvast ervaring op te komen doen! 

 

 

Op 18-03-16 staat Hoffmann bedrijfsrecherche 

weer op de planning. Hier zullen we in een 

masterclass krijgen over informatiefraude. Er 

zal een casus worden behandeld en de studenten 

krijgen de tijd om deze casus op te lossen met 

medestudenten. Dit evenement is voor alle 

jaargangen beschikbaar.  

 

 

 

 

De lenteborrel staat gepland op 23-03-16. Hier 

zijn alle leden welkom voor een informele 

bijeenkomst waar iedereen met elkaar kan 

bijpraten. Daarnaast hebben studenten de 

mogelijkheid om vragen te stellen aan 

bestuursleden. Voor een gezellige borrel zijn 

jullie van harte welkom! 

 

 

 

Op 20-05-16 staat het bedrijfsbezoek naar 

Nauta security op de planning. Hier zal een 

interactieve sessie worden gehouden waar 

studenten meer informatie krijgen over kluizen, 

sloten en fysieke beveiliging. Als afsluiting 

zalbij het Nauta café een borrel en hapje 

klaarstaan voor de studenten.  
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Ervaringen delen met en van elkaar. Waar lopen 

jullie tegen aan en waar hebben jullie hulp bij 

nodig. Deze workshop zal 26 of 27 mei 

plaatsvinden waar verschillende studenten 

adviezen en aanwijzingen kunnen geven aan de 

andere studenten.  

 

 

 

 

Zoals op de foto  aangegeven zal op 07-07-16 

de constitutieborrel plaatvinden. Hier zal het 

voormalige bestuur het stokje overdragen aan 

het nieuwe bestuur. Het programma is nog 

geheim en dat zal zo blijven tot die dag. Een 

ding kunnen we jullie wel verklappen, er zullen 

verschillende activiteiten plaatsvinden. 

 

 

 

 

 

Als jullie naar aanleiding van deze nieuwsflash nog vragen of opmerkingen hebben dan horen 

we dit natuurlijk graag. Dit kan aangegeven worden bij s.cortenraad@securitystudenten.nl.  

 

Hou verder de website, Facebook, LinkedIn en Twitter in de gaten om op de hoogte te blijven 

van de vereniging! 

 

Het bestuur  van het studentenplatform hoopt jullie snel te zijn bij de evenementen! 

 

mailto:s.cortenraad@securitystudenten.nl

