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Algemene informatie

Aanmelden
Inschrijving voor de Schoolveiligheidsdag 2020 is moge-
lijk via het digitale aanmeldingsformulier op www.nishv.nl. 
Op uw inschrijving zijn de algemene voorwaarden en de 
annuleringsvoorwaarden van NISHV van toepassing.

Locatie en tijden
De Schoolveiligheidsdag 2020 wordt gehouden in ons 
trainingscentrum NDC Den Hommel, Kennedylaan 9, 
3533 KH  Utrecht. Begintijd is 9.30 uur, zie het program-
ma. Het opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en 
openbaar vervoer. 

Documentatie in leeromgeving
Deelnemers krijgen toegang tot onze digitale leeromge-
ving waarin onder meer het programma en diverse nuttige 
naslagwerken (deels na de Schoolveiligheidsdag 2020) 
beschikbaar zullen zijn.

Cursussen, In-company-trainingen en maatwerk
De thema’s van de Schoolveiligheidsdag 2020 vindt u ook 
terug in ons uitgebreide cursusaanbod. Naast cursus-
sen en trainingen op open inschrijving verzorgen we ook 
maatwerk in-company. Vraag vrijblijvend een off erte aan.

Meer informatie, studieadvies of een off erte?
Voor meer informatie over de Schoolveiligheidsdag 2020 
en al onze cursussen kunt u terecht op www.nishv.nl. 
U kunt ons ook mailen of bellen voor uw specifi eke vra-
gen, een persoonlijk studieadvies of een off erte voor een 
training bij u op school. Wij zijn u graag van dienst!

Kwaliteitswaarborg
NISHV bv heeft het keurmerk van de Nederlandse Raad 
voor Training en Opleiding (NRTO).

NISHV
Schoolveiligheid en Schoolhulpverlening

Jacob van ‘t Slot
Specialist in crisismananagement, in Neder-
land onder meer actief voor ministeries en 
scholen. Verzorgt voor FiAC / NISHV onder 
meer de cursus ‘Operationele crisisbeheer-
sing bij calamiteiten’.

Roderik Sommerdijk
Trainer sociale vaardigheden en weerbaar-
heid, opgeleid als onderwijzer en acteur. 
Verzorgt voor FiAC / NISHV onder meer de 
cursus ‘Omgaan met asociaal gedrag en 
agressie’

Henk Visschedijk
Directeur van FiAC en NISHV. Betrokken bij 
adviestrajecten en scholingsvragen rondom 
schoolveiligheid.

Mark den Elzen
Veiligheidskundige, gespecialiseerd in 
schoolveiligheid (RI&E, preventiemedewerker, 
schoolhulpverlening). Werkzaam bij NISHV 
als adviseur en accountmanager Arbo / 
Schoolveiligheid / Preventie.  

Bernadette de Munk
Organisatie-adviseur, gespecialiseerd in HRM 
en arbeidsvoorwaarden in het onderwijs.
Verzorgt voor FiAC / NISHV onder meer 
‘Preventiemedewerker in het onderwijs 3’ en 
‘Adviesvaardigheden voor staff uncionarissen’

Willem van Leeuwen
Organisatie- en teamcoach, tevens leider-
schapstrainer. Verzorgt voor FiAC / NISHV 
onder meer ‘Agile, Scrum en LEAN; nieuwe 
werkmethoden voor teams in het onderwijs’
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Inleiders en workshopleiders

NISHV
Schoolveiligheid en Schoolhulpverlening

FiAC

Keuzeprogramma workshops:
  - Hoe maakt een school de statische RI&E dynamisch?

  - Van werkdruk naar werkgeluk in onderwijsteams

  - Een concreet èn effectief  calamiteitenplan

  - Veiligheidscultuur opbouwen vanuit betrokken leiderschap

  - Medewerkers mogen niet wakker liggen van agressie en geweld

  - First response: handelen als elke minuut telt  

Centraal thema: 
Centraal thema: 

Crisismanagement 

Crisismanagement 

bij calamiteiten
bij calamiteiten 



Voor meer informatie over programma en workshops verwijzen wij u naar onze websites: www.nishv.nl - www.fi ac.nl

Vakevenement op woensdag 27 mei 2020

Schoolveiligheidsdag 2020
Workshopronde 1 (13.00 - 14.15 uur)

Workshopronde 2 (14.45 - 16.00 uur)
    Veiligheidscultuur opbouwen vanuit betrokken leiderschap

Voor wie is de Schoolveiligheidsdag 2020 bestemd?
Dit vakevenement is bestemd voor directeuren, schoolmanagers, veiligheidscoördi-
natoren, preventiemedewerkers, hoofden school-/bedrijfshulpverlening, facilitair ma-
nagers en verder voor iedereen die betrokken is of zich betrokken voelt bij het aspect 
veiligheid binnen een onderwijsinstelling.

Crisismanagement bij calamiteiten 
De theorie en de onderwijspraktijk
Jacob van ’t Slot & Roderik Sommerdijk

09.30: Welkom en korte plenaire inleiding vanuit FiAC en NISHV (Henk Visschedijk)

09.45: Sleutels tot succesvol crisismanagement.
Tijdens deze presentatie wordt ingezoomd op de sleutels tot succes van goed crisismanagement binnen een onderwijs-
instelling. Vanuit de basisprincipes van het crisisbeheersingsproces en diverse calamiteitenscenario’s laten Jacob van 
’t Slot en Roderik Sommerdijk de noodzaak zien van een duidelijke structuur en taakomschrijving binnen de crisisorga-
nisatie van een onderwijsinstelling. Zij gaan daarbij dieper in hoe je deze structuur realiseert, wat er allemaal bij komt 
kijken en hoe je zorgt dat deze crisisorganisatie ook onder chaos, druk en desinformatie goed blijft functioneren.

11.00: Ben ik klaar voor het crisisteam? (een realistische simulatieoefening)
Een waarheidsgetrouwe crisissimulatie laat u actief ervaren hoe een crisis dwars door alle vaste routines heen snijdt en 
wat erbij komt kijken om samen snel tot consensus en tot handelen te komen. Hoe komt u vanuit de onderwijsinstelling 
tot een eerste reactie op de crisissituatie, hoe organiseert u vervolgens uw handelingen, wanneer schaalt u op, wat com-
municeert de school wel (en wat niet) en hoe gaat u om met leerlingen, ouders en medewerkers? 
N.B.: Er wordt een casus geoefend met de zogenaamde BOB-structuur (beeld-, oordeels-,en besluitvorming). Deze 
aanpak geldt als best practice in Nederland en is zeer geschikt voor scholen.

Ochtendprogramma (9.30-12.00 uur)

Een veilige leer- en werkomgeving. Dat is waar u als school voor staat en beleid op voert. De Schoolveiligheidsdag 2020 
op 27 mei 2020 heeft als doel hieraan een bijdrage leveren. Met inleidingen, presentaties, workshops en een ondersteu-
nende digitale leeromgeving willen wij vanuit FiAC en NISHV veiligheidsfunctionarissen in het onderwijs op integrale 
wijze ondersteunen in kennis en kunde op het terrein van Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid. 

Centraal thema 2020  ‘Crisismanagement bij calamiteiten’
Ondanks alle preventieve maatregelen kunnen op scholen zich altijd incidenten voordoen die de veiligheid, de continu-
iteit en het imago van de school ernstig bedreigen. Calamiteiten komen altijd onverwachts en ongelegen. Het verloop 
van iedere crisis is anders. Steeds zijn nieuwe, snelle afwegingen en beslissingen nodig. Binnen het crisisteam van een 
school vervullen de leden andere taken en rollen dan tijdens hun dagelijks werk. Het is daarom van groot belang dat 
scholen op een georganiseerde en gestructureerde manier voorbereid zijn op calamiteiten. ‘Veel bijna-rampen kennen 
een goede afl oop dankzij veelvuldig vooraf oefenen en duidelijke onderlinge en externe communicatie tijdens de ramp. 
Voor elke school is het aan te bevelen te beschikken over een crisisscenario en een geoefende crisisorganisatie die di-
rect inzetbaar zijn bij verschillende soorten calamiteiten,’ aldus expert in crisismanagement Jacob van ’t Slot. Tijdens het 
ochtenddeel leidt hij u op interactieve wijze door het crisismanagementproces en geeft op een heldere wijze handvatten 
en tools om te komen tot een adequate crisisorganisatie binnen de school. 

Workshop-programma
Na de lunch kunt u tijdens het middagprogramma twee workshops kiezen uit een totaal van zes. Er zijn verdiepende 
workshops over crisismanagement en daarnaast over Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid op school. Ze worden 
verzorgd door ervaren trainers en docenten werkzaam voor FiAC en NISHV.

    Van werkdruk naar werkgeluk in onderwijsteams

    Een concreet èn eff ectief calamiteitenplan

    Hoe maakt een school de statische RI&E dynamisch?

    Medewerkers mogen niet wakker liggen van agressie en geweld

    First response: handelen als elke minuut telt

Veiligheid op school vereist een beleid dat niet alleen kijkt naar maatregelen maar ook naar de cultuur. Het ontstaan van een 
veiligheidscultuur staat en valt met goed leiderschap. In deze workshop formuleren we wat een veiligheidscultuur is, hoe je in kaart 
brengt wat daaraan nog moet gebeuren en welke sturende rol leidinggevenden en/of de veiligheidscoördinator daarbij hebben. 
Welke instrumenten en middelen kiest u om het veiligheidsbeleid in de schoolcultuur te verankeren?

Het verminderen van de hoge werkdruk in het onderwijs is niet alleen een kwestie van geld. Vermindering van de Psychosociale  
Arbeidsbelasting (PSA, een eis uit de Arbowet) vraagt om veranderingen in beleid en mentaliteit. Deze workshop gaat over hoe je in 
OP- en OOP-teams werkdruk bespreekbaar maakt, zodat collega’s onderling afspraken kunnen maken over de verdeling van taken 
(objectieve werkdruk), afgestemd op wat mensen aankunnen (subjectieve werkdruk).

Het is onmogelijk om voor elke denkbare calamiteit een concreet scenario uit te werken. Daar wordt het calamiteitenplan van de 
school onhanteerbaar dik van. Voor het opstellen van een eff ectief calamiteitenplan zijn keuzes nodig. Deze workshop behandelt 
het dilemma tussen voorbereid willen zijn op alle risico’s en het slechts treff en van die voorbereidingen, die ook praktisch werken. 
De workshop gaat over de lastige keuzes, over evenwicht creëren tussen concreetheid, compleetheid en uitvoerbaarheid.

De Arbowet eist dat de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) en het Plan van Aanpak doorlopend actueel zijn. De werkgever is 
verantwoordelijk voor het signaleren van veranderende en nieuwe risico’s en voor het opnemen ervan in de RI&E. Deze workshop 
is gericht op het leren omwerken van een klassieke, statische RI&E in een dynamische. Hierbij komt ook de noodzakelijke samen-
werking tussen directie, MR en preventiemedewerker aan de orde.

Het voeren van een agressiebeleid behoort tot goed werkgeverschap. In de Arbocatalogussen voor het onderwijs staat de verplich-
ting om medewerkers die te maken krijgen met ongewenst en agressief gedrag hierop voor te bereiden. Naast het aanleren van 
een adequate reactie op agressief gedrag, is ook steun van collega’s en de werkgever (nazorg) nodig. In deze workshop wordt 
uitgewerkt welke aanvullende maatregelen een school kan nemen, vanuit ervaringen op de werkvloer.

Interne noodhulpverleners dienen voorbereid te zijn op een grote diversiteit aan calamiteiten, Dit vraagt om meer competenties 
(kennis en vaardigheden) dan in gangbare BHV-trainingen wordt aangeboden. Deze workshop gaat dieper in op de vaardigheid 
die medewerkers van de school moeten bezitten om ‘de eerste klap’ op te vangen, hun handelingen (samen) te organiseren, om te 
gaan met de eigen stress en het hoofd te bieden aan mogelijke paniek bij leerlingen en collega’s tijdens een crisissituatie.

Alles over Arbo, preventie, PSA en sociale veiligheid op school
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Datum: woensdag 27 mei 2020
Locatie: NDC Den Hommel te Utrecht

Toegangsprijs: € 295,00 
Iedere volgende deelnemer van 

dezelfde school betaalt € 195,00
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