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Algemene informatie

Aanmelden
Inschrijving voor de cursussen en trainingen is mogelijk 

via het digitale aanmeldingsformulier op www.fi ac.nl of 

www.nishv.nl.  

Locatie en cursustijden
De cursussen en trainingen worden verzorgd in Utrecht. 

Het opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en 

openbaar vervoer. De standaard cursustijden zijn van 9.00 

tot 16.00 uur.

Certifi caat
Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben 

gevolgd ontvangen een ‘Certifi caat van deelname’.

Incompany en maatwerk
Alle cursussen kunnen ook bij u op de eigen schoollocatie 

worden verzorgd. Vraag vrijblijvend een offerte aan.

Meer informatie of een studieadvies?
Voor meer informatie kunt u terecht op www.fi ac.nl of 

www.nishv.nl. Natuurlijk kunt u ons ook mailen of bellen 

voor uw specifi eke vragen of een persoonlijk studieadvies. 

Wij zijn u graag van dienst. 

NISHV 
Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout 

Tel: 0252-340413 
- www.fi ac.nl - www.nishv.nl -

Cursussen & trainingen Schoolveiligheid /
Schoolhulpverlening   

Basistraining Schoolhulpverlener
Levensreddend handelen bij ongelukken op school

Brandbestrijding, alarmeren en ontruimen
Crisisbeheersing bij calamiteiten

Ploegleider/ Hoofd Schoolhulpverlener

Nederlands Instituut voor NISHV
Schoolhulpverlening & -Veiligheid

Schoolveiligheid verhoogt 
de onderwijskwaliteit!

Nederlands Instituut voor NISHV
Schoolhulpverlening & -Veiligheid

De Ploegleider/ Hoofd SHV geeft leiding aan een groep SHV-ers ten 
tijde van een incident of calamiteit. Daarbij moet de ploegleider in 
staat zijn om snel en duidelijk de verschillende taken te verdelen om 
te komen tot een adequate inzet van de betrokken interne hulpver-
leners. De Ploegleider/Hoofd  SHV heeft naast de taken die iedere 
SHV-er heeft nog een aantal andere verantwoordelijkheden. Zoals 
gezegd moet de Ploegleider leiding geven aan een inzet van meer-
dere SHV-ers. 

Daarnaast heeft hij/zij onder meer tot taak om te oefenen met zijn 
ploeg. Tevens draagt hij de  zorg voor het beheer van en de controle 
op de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen. 

Het spreekt voor zich dat de Ploegleider / Hoofd SHV op grond van 
zijn omvangrijkere takenpakket moet beschikken over aanvullende 
kwaliteiten. Tijdens de studiedag wordt hierop dieper ingegaan

Doel van de training
• Het leren inzetten van, en leidinggeven aan een SHV-team

tijdens een noodsituatie.
• Het leren operationeel houden van een SHV-team.

Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:

• Kennis en inzicht Arbo-wet
• Wet- en regelgeving interne hulpverlening
• Taken Ploegleider / Hoofd SHV
• Begeleiden van de SHV-inzet
• Werken met scenario’s leidinggeven aan de SHV-ploeg
• De organisatie van interne hulpverlening
• Inzet en motivatie
• Beoordelen van de veiligheidssituatie
• Communicatieve vaardigheden
• Verbeteringen signaleren en doorvoeren
• Alarmering en communicatiemiddelen
• Ontruiming
• Evalueren en rapporteren van de inzet

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer 
informatie over de data, locatie en kosten.

Ploegleider/ Hoofd Schoolhulpverlener
Leidinggeven aan het SHV-team

Inhoud:
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Ondanks alle voorzorgen kan het altijd gebeuren, een ongeval of een 
vechtpartij in de school. Het is dan een geruststellende gedachte dat 
er medewerkers binnen de school zijn die weten wat er moet gebeu-
ren. De risico’s en calamiteiten binnen een school zijn echter anders 
dan bij bedrijven of kantoren. Incidenten en thema’s  zoals het onwel 
worden van een leerling, (groeps)agressie, valblessures of paniek bij 
kinderen komt daarbij niet of nauwelijks aan de orde. Een standaard 
BHV opleiding is voor hulpverleners in het onderwijs dan ook niet vol-
doende. Speciaal voor medewerkers in het onderwijs is de opleiding 
Schoolhulpverlener ontwikkeld. Binnen de training Schoolhulpverlen-
er zijn alle modules afgestemd op het werken met leerlingen in een 
schoolgebouw. Aanvullend worden schoolhulpverleners getraind in 
preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan 
schoolveiligheidsrisico’s en calamiteiten.

Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

Inleiding schoolhulpverlening 
• Schoolhulpverlening en de rol van de schoolhulpverlener
• Het schoolgebouw en preventief handelen
• Bijzonder risico’s bij leerlingen en binnen schoolgebouwen

Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk) 
• Levensreddend handelen en reanimatie (AED);
• Veelvoorkomende (sport)ongevallen binnen de school
• Verlenen van eerste hulp bij ongevallen
• Bestrijden van kleine branden (theorie)

Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en 
schoolsituaties:
• Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerling-

en bij noodsituaties; Meldingsprocedures binnen scholen
• Ontruimend van het schoolgebouw en samenwerken met ex-

terne diensten
• Omgaan met paniek bij leerlingen

Tijdens deze basistraining worden deelnemers conform arbowet op-
geleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire schoolhulpverlen-
ingstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen.

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer 
informatie over de data, locatie en kosten. 

Schoolhulpverlener 
(basisvaardigheden SHV) 

Als Schoolhulpverlener vervult u een belangrijke voorpostfunctie voor 
de professio nele hulpverleningsorganisaties. U moet in staat zijn de 
tijd te overbruggen tot professionele hulpverleners (m.n. ambulan-
cepersoneel) ter plaatse zijn. Het levensreddend handelen van de 
Schoolhulpverlener is gericht op het voor ko men dat de toestand van 
het slachtoffer bij een levensbedreigende situatie verslech tert. In de 
module Levensreddend handelen worden de basisvaardigheden op 
het terrein van de eer ste hulp behandeld. 

Het gaat daarbij om de meest noodzakelijke hulp die kan en moet 
worden verleend als men wordt geconfronteerd met een persoon 
wiens gezondheid in gevaar is als gevolg van een ongeval of een 
plotse ling optredende ziekte (bijvoorbeeld acuut hart infarct, ademstil-
stand, ongeval met elektriciteit, brandwonden e.d.). 

Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

Algemeen
• Basisprincipes Eerste Hulp
• Vitale functies van de mens
• Keten van Overleven
• Acute hulpverleningsprocedure

Veiligheid
• Beoordeling situatie
• Beschermende maatregelen

Levensreddend handelen
• Methodische benadering slachtoffer
• Stabiele zijligging
• Reanimatie volwassenen of kinderen
• Automatische Externe Defibrillator AED
• Beademingsmasker
• Luchtwegbelemmering

Levensbedreigende aandoening
• Ernstige (slagaderlijke) bloeding
• Shock/ bewustzijnstoornis
• Verslikking/ verstikking

Tijdens de praktische nascholing levensreddend handelen wisselen 
theorie en praktijk zich af waardoor de training een interactief karak-
ter heeft. Het oefenen van vaardigheden staat centraal. 

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer 
informatie over de data, locatie en kosten. 

Levensreddend handelen bij ongelukken  
op school (nascholingsmodule SHV)

Elke school dient rekening te houden met verschillende risico’s en 
calamiteiten. In het schoolnoodplan worden deze risicosituaties en 
calamiteiten beschreven, De veiligheidsorganisatie binnen de school 
dient voorbereid te zijn op deze situaties. Interne hulpverleners spel-
en daarbij een belangrijke rol. Schoolhulpverleners (BHV-ers/SHV-
ers) moeten dan ook weten hoe zij moeten handelen wanneer een 
van de vele noodsituaties zich voordoet. Zo zal een hulpverlener in 
de school ook bij agressie situaties, een overval of bij een bommeld-
ing moeten weten wat hij/zij moet doen om adequaat in te grijpen 
en gevolgen voor leerlingen en docenten te beperken. Dit vraagt na-
drukkelijk om meer vaardigheden en kennis dan in gangbare BHV/
SHV –trainingen aangeboden wordt. Tijdens deze verdiepingstrain-
ing ontvangt de deelnemer vaardigheden waardoor hij bij de meest 
voorkomende calamiteitssituaties binnen de school goed inzetbaar is 
en onder druk weet hoe hij/zij moet handelen.

Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

Crisissituaties en calamiteiten binnen scholen
• Werken op basis van SOS-protocollen (situatie, organisatie

en stappen)
• Basisuitgangspunten bij crisisbeheersing

Adequate inschatting van de situatie
• Opvangen van de ‘de eerste klap’
• Melden en opschalen.
• Welke collega’s moet ik direct alarmeren en van welke infor-

matie voorzien?
• Verzamelen aanvullende informatie

Prioriteitstelling in handelingen
• Wat wordt er van mij verwacht in de eerste minuten?
• Welke handelingen en initiatieven kan ikzelf nemen?

Omgaan met stress tijdens de crisis
• Wat doet stress met mij en hoe kan ik mezelf dwingen om

rationele in plaats van emotionele keuzes te maken

Oefenen van de volgende calamiteitssituaties:
• Dreiging met geweld
• Overval en gijzeling
• Groepsvechtpartij

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer 
informatie over de data, locatie en kosten. 

Crisisbeheersing bij calamiteiten 
(de verdiepingslag voor iedere SHV’er)

Inhoud:

Waar we ons ook bevinden, de kans dat we met een brand te maken 
krijgen is altijd aanwezig. Ook op school! Het is dan goed om te weten 
wat je wel en niet moet doen als schoolhulpverlener. Tijdens deze 
praktijkgerichte interactieve training staan het bewust omgaan met 
brand, brandbestrijding en ontruimen centraal. U ontvangt tips, tools 
en handvatten over het gebruik en inzet van (kleine)blusmiddelen, 
maar ook over wat u moet doen als brandbestrijding geen zin heeft: 
alarmeren en ontruimen! Materiële schade beperken door proberen 
de brand te blussen is een nobel streven, maar niet ten koste van de 
veiligheid van de leerlingen,uw collega’s of uw eigen veiligheid. 

Alarmeren en ontruimen zijn daarom ook 2 belangrijke aandachts-
punten tijdens deze training. Als hulpverlener heeft u immers als 
kerntaak iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen!

Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

Inleiding brandbestrijding
• Soorten branden, stadia, classificatie
• Brand en de brandvijfhoek
• Brandontwikkeling en gevaren bij brand,
• Taken en verantwoordelijkheden SHV-er

Brandmelding en brandbestrijding
• Controleren van de brandmelding,
• Ontruimen en/of beginnende brand beperken / bestrijden
• Kleine blusmiddelen (handblussers)
• Inzet juiste blusmiddelen en algemene regels bij het blussen

Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerling-
en bij noodsituaties;
• Meldingsprocedures binnen scholen
• Ontruimend van het schoolgebouw en samenwerken met ex-

terne diensten
• Omgaan met paniek bij leerlingen

Tijdens de praktische nascholing Brandbestrijding, alarmeren en ont-
ruimen wisselen theorie en praktijk zich af waardoor de training een 
interactief karakter heeft. Het oefenen van vaardigheden staat cen-
traal. 

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer 
informatie over de data, locatie en kosten. 

Brandbestrijding, alarmeren en ontruimen
(nascholingsmodule SHV)

Inhoud:Inhoud: Inhoud:




