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Algemene informatie

Aanmelden
Inschrijving voor de cursussen en trainingen is mogelijk 
via het digitale aanmeldingsformulier op www.fiac.nl.  

Korting 2e deelnemer 
Bij aanmelding van 2 deelnemers voor dezelfde cursus 
ontvangt u een korting. Kijk voor deze actie en de voor-
waarden op www.fiac.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.

Certificaat
Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben 
gevolgd ontvangen een ‘Certificaat 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.fiac.nl.  
Natuurlijk kunt u ons ook mailen of bellen voor uw  
specifieke vragen of een persoonlijk studieadvies. Wij zijn 
u graag van dienst.

FiAC Opleidingen & Trainingen 

Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout 
Tel.: 0252-340413, E-mail: info@fiac.nl

www.fiac.nl

FiAC

Borg de veiligheid  
van uw school  
en leerlingen!

FiAC/ NISHV is aangesloten bij de  
Nederlandse Raad Trainingen en Opleidingen.

Cursusagenda 

Conciërge trainingen

Overige facilitaire cursussen

Leidinggeven v. hoofdconciërges 

Pedagogisch conciërge 

Pedagogisch conciërge 2

Facilitair beheer v. conciërges

Leidinggeven v. hoofdconciërges 2

Veiligheid en beveiliging

Conciërge i.h. onderwijs

Omgaan met agressie

Succesvol werken i.h. onderwijs

Preventiemedewerker

Professioneel aan de telefoon

HACCP/kantine assortiment



Tijdens de leergang komen de volgende modules aan bod:

ProgrammaVeiligheid is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Alleen als 
er een veilige werk- en leeromgeving is gecreëerd kunnen docenten 
en leerlingen werken aan optimale onderwijsprestaties. Aanvullend 
dienen onderwijsinstellingen rekening te houden met uiteenlopende 
incidenten en calamiteiten, waaronder brand, ongeval, verbaal en/
of fysiek geweld, diefstal, vandalisme, overval, geweld, bommeldin- 
gen, fraude, spanningsuitval, etc. Het is daarom van groot belang 
dat scholen nadrukkelijk aandacht besteden aan integraal veilig-
heidsbeleid op het terrein van sociale veiligheid, safety en security. 

Een veiligheidscoördinator kan hieraan op multidisciplinaire wijze 
binnen de school handen en voeten geven. Hij/zij coördineert alle 
activiteiten binnen de school op het terrein van sociale veiligheid, 
safety en security. De veiligheidscoördinator zorgt ervoor dat er op 
de school een veiligheidsbeleid aanwezig is op basis waarvan on-
veilige situaties kunnen worden voorkomen, er bij calamiteiten kan 
worden ingegrepen en de nazorg geregeld is. De veiligheidscoördi-
nator dient daartoe goed inzicht te hebben in de mogelijke risico’s 
die zich binnen de school kunnen voordoen. Tevens is hij op de 
hoogte van trends die (alles) met veiligheid te maken hebben: van 
omgaan met radicalisering, tot digitale veiligheid en passend onder-
wijs. Samenwerking met functionarissen van andere afdelingen,  
bijvoorbeeld HRM (Arbo-team), facilitaire zaken, ICT, de zorgschil 
en Marketing & Communicatie is daarbij van groot belang. De veilig-
heidscoördinator fungeert als spin in het web.

Tijdens de 6-daagse leergang leren deelnemers systematisch te 
beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijsinstel-
lingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en 
voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s worden voorkomen. 
De leergang  gaat uitgebreid in op aspecten van schoolveiligheids-
beleid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, sociale 
veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouw-
en. Ook het daadwerkelijk beheersen van incidenten en calamiteiten 
komt hierbij aan bod. 

De cursus verbreedt de kennis en vergroot de vaardigheden van 
functionarissen die een coördinerende taak op het terrein van so-
ciale veiligheid, safety en security hebben. De cursus biedt zowel 
theorie als praktische kennis. Deelnemers werken tijdens de cursus 
aan opdrachten die direct betrekking hebben op de taak als veilig-
heidscoördinator binnen de eigen schoolsituatie. Deelnemers ver-
werven daarbij inzicht in de kerntaken van de veiligheidscoördinator 
en zijn aan het einde van de leergang in staat een doordacht school-
veiligheidsplan op te stellen.

Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs 6-daagse leergang

Voor meer informatie aanmelden verwijzen wij u naar onze website www.fiac.nl of  www.nishv.nl

Doelgroep
Veiligheidscoördinatoren, preventiemedewerkers, antipest coör-
dinatoren, coördinatoren sociale veiligheid, facility managers en 
hoofden interne zaken die verantwoordelijk zijn voor (deel) traject-
en op het terrein van integrale veiligheidszorg.

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

Schoolveiligheid: een introductie  (1 dagdeel) 
• Integrale veiligheidszorg, schoolveiligheid en onderwijskwali-

teit
• Safety, security en sociale veiligheid binnen de school en de

onderlinge samenhang
• Onveiligheid binnen scholen: risicoprofiel onderwijsinstelling

op de verschillende deelgebieden
• Veiligheid, schoolklimaat en zorgsysteem
• Wettelijk kader schoolveiligheid; waartoe zijn scholen verplicht

wat moeten ze geregeld hebben?
• Samenwerking met politie/gemeente/ andere relevante partijen

wijkagent/buurt regisseur
• Beveiligingsminded maken van de school

Beleid, organisatie en schoolveiligheidsplan (2 dagdelen)
• Bouwstenen voor schoolveiligheid: werken vanuit veiligheidspi-

ramide
• Opstellen van eigen veiligheidsvisie en ambitie
• Inrichting schoolveiligheidsorganisatie, afbakening personeels-

taken en functie van veiligheidscoördinator:
• Inventariseren en monitoren van veiligheidsbeleving, enquêtes
• Werken aan het schoolveiligheidsplan (opzetten en onder-

houden)
• Opstellen en actualiseren van het veiligheidsplan
• Het maken van een veiligheidsverslag
• Borgen van schoolveiligheid en organisatie van inspecties
• Incidentenregistratie: Registeren van ongelukken en inci-

denten

Sociale veiligheid (3 dagdelen)
• Creëren van een pedagogisch veilig klimaat: leerling-gericht

werken als basis voor een veilige werkomgeving. Het belang
van professionele en leerling-gerichte grondhouding voor een
verantwoord pedagogisch resultaat;

• Opstellen en naleven van regels voor het sociale verkeer.
• Gewenst, ongewenst en ontoelaatbaar gedrag binnen de

school.

Vervolg Sociale veiligheid
• Omgaan met agressie, voorkomen van agressie, anti agressie-

beleid en het agressieprotocol
• Omgaan met pesten en herstelgericht werken
• Diverse veiligheidsonderwerpen: (cyber)pesten, radicalisering,

agressieve ouders,
• Omgaan met sociale media en digitale veiligheid
• Passend onderwijs en omgaan met afwijkend gedrag
• Sancties, opvang en nazorg

Omgaan met calamiteiten en incidenten (2 dagdelen)
• Voorbereiden op een crisis
• Basisscenario’s, responsstrategieën, crisisplannen, en draai-

boeken opzetten
• Nood en ontruimingsprocedures
• Crisismanagementorganisatie en communicatie

Crisissimulatie
• Werken met het SOS-model (situatie, organisatie en stappen)

bij incidenten en calamiteiten. Ingrijpen op basis van interne
vooraf gemaakte afspraken, procedures en protocollen

Veiligheid is mensenwerk (1 dagdeel)
• Taken en rollen van het OP en OOP op het terrein van

schoolveiligheid
• De eigen rol van de medewerker (preventieve houding, toezicht)
• Afspraken en procedu res op school/teamniveau. Het belang

van onderlinge afstemming en eenduidigheid in aanpak.
• Werkmethoden voor surveillance en toezicht op huisregels en

sancties
• Hanteren en handhaven van school en huisregels: hoe gaan

we om met overtredingen
• Uitvoeren van veiligheidsprocedures
• Uw teamveilgheid: opleiden en trainen van medewerkers.

Voor deze leergang geldt:  
Elke 2de deelnemer van uw school  

ontvangt 25% korting op de cursusprijs!

Veiligheid, arbeidsomstandigheden, BHV/SHV en brandpreventie  
(2 dagdelen)

• Arbo organisatie: wie is verantwoordelijk voor welke arbozaken,
wat zijn de bevoegdheden?

• Risico inventarisatie en evaluatie als onderdeel van het arbo-
beleid.

• Knelpunten en valkuilen binnen het onderwijs /schoolgebouw
• Arbo inspectie en veiligheidsronde/ surveillance
• Rapporteren van onveilige situaties
• Ongevallenregistratie
• Coördinatie van ontruimingsoefeningen
• De BHV/ SHV organisatie

Security, toezicht en surveillance (1dagdeel)
• Kleine criminaliteitspreventie en wapenpreventie
• OBE maatregelen tegen inbraak, vandalisme, examenfraude etc.
• Toegangsbeheer en controle bij bezoekers /personeel/

derden /leerlingen
• Beveiligingsminded maken van de onderwijsinstelling
• Toezicht en surveillance, inzet van camera’s
• Opstellen van beveiligingsbeleid en integraal beveiligingsplan

voor een schoolgebouw.
• Strafbare gedragingen en wettelijke bevoegdheden (wat mag wel

en wat mag niet?); toepas sen van bevoegdheden in de praktijk.




