FiAC

Veiligheid en beveiliging in en
om schoolgebouwen (3-dagen)

Algemene informatie
Bij de uitvoering van beleid op het terrein van veiligheid en beveiliging vervullen ondersteunende medewerkers een belangrijke rol. Bij veel noodsitu-

Aanmelden

aties en incidenten worden zij als eerste aangesproken. Maar, waar moeten

Inschrijving voor de cursussen en trainingen is mogelijk

zij ten aanzien van veiligheid en beveiliging binnen schoolgebouwen op

via het digitale aanmeldingsformulier op www.ﬁac.nl.

letten en hoe moeten zij handelen en optreden in het geval van incidenten
en calamiteiten? Deze cursus biedt conciërges de gewenste handvatten.

Korting 2e deelnemer
Bij aanmelding van 2 deelnemers voor dezelfde cursus

Inhoud

ontvangt u een korting. Kijk voor deze actie en de voor-

•

Veiligheid, beveiliging en toezicht houden

waarden op www.ﬁac.nl.

•

De eigen rol van de medewerker

•

Relevante wet- en regelgeving

Locatie en cursustijden

•

Gebouwveiligheid en preventie

De cursussen en trainingen worden verzorgd in Utrecht.

•

Optreden bij incidenten en calamiteiten

Het opleidingscentrum is goed bereikbaar per auto en

FiAC
Conciërge trainingen
in

s
j
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w
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d
het on

openbaar vervoer. De standaard cursustijden zijn van
Bekijk de cursuspagina op de website voor meer

9.00 tot 16.00 uur.

informatie over de data, locatie en kosten.
Certiﬁcaat
Deelnemers die alle dagdelen van een cursus hebben ge-

Leidinggeven voor hoofdconciërges
(3-daagse training)

s

teur
Met ac

Elke hoofdconciërge/gebouwbeheerder die leiding geeft aan een team staat

volgd 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.

dagelijks voor de uitdaging om zijn medewerkers aan te sturen, te motiveren en te coachen. Dit is niet gemakkelijk. Medewerkers kunnen verschil-

Meer informatie of een studieadvies?

len in achtergrond, kennis, ervaring en motivatie. Verwerven van inzicht en

Voor meer informatie kunt u terecht op www.ﬁac.nl.

beschikken van vaardigheden op het terrein van leidinggeven en het aan-

Natuurlijk kunt u ons ook mailen of bellen voor uw

sturen van een team is van groot belang. Tijdens deze 3-daagse no-non-

speciﬁeke vragen of een persoonlijk studieadvies. Wij zijn

sense training krijgt u inzicht in uw eigen stijl van aansturing en leert u na te

u graag van dienst.

Conciërge,
de onmisbare spil
binnen de school!

denken over kwaliteitseisen aan en vaardigheden van een leidinggevende.
Tijdens de cursus worden de volgende onderdelen behandeld:
•

Uw rol als leidinggevende

•

Hoe maak ik van mijn team een winnend team?

•

Medewerkers motiveren en coachen

•

Omgaan met verschillen tussen medewerkers.

•

Aansturen, ondersteunen en controleren van werkzaamheden

•

Eﬀectief communiceren en geven van duidelijke feedback

FiAC Opleidingen & Trainingen
Postbus 89, 2210 AB Noordwijkerhout
Tel.: 0252-340413, E-mail: info@ﬁac.nl
www.ﬁac.nl

FiAC Opleidingen & Trainingen is aangesloten bij de
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding.

Deze succesvolle cursus is bestemd voor afdelingshoofden (bijv. administratie, facilitair of PZ) en gebouw-/kantinebeheerders of hoofdconciërges
die leidinggeven aan ondersteunende medewerkers binnen het onderwijs.
Bekijk de cursuspagina op de website voor meer
informatie over de data, locatie en kosten.

Bekijk de website!
Conciërge in het onderwijs
Pedagogisch conciërge 1, 2 en 3
Facilitair beheer voor (hoofd)conciërges
Veiligheid en beveiliging in en om schoolgebouwen
Succesvol communiceren als hoofdconciërge

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

www.ﬁ
ac.nl
www.ﬁ
ac.nl

Pedagogisch Conciërge

Conciërge in het onderwijs
3-daagse cursus

3-daagse training

s

teur
Met ac

Pedagogisch Conciërge 2

Pedagogisch Conciërge 3

3-daagse verbredingstraining

s

teur
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3-daagse verdiepingstraining

teurs
Met ac
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teur
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De conciërge is op veel scholen verantwoordelijk voor de uitvoering

Binnen veel conciërge en oop functies is het van belang dat de

Deze verbredingstraining is een vervolg op de training ‘Pedago-

Deze verdiepingstraining heeft als ondertitel ‘De Pedagogisch

van het schoonmaakbeheer, de bedrijfshulpverlening, het milieu-

medewerker goed kan omgaan en communiceren met leerlingen.

gisch conciërge’. Naast uitbreiding van hun algemene pedagogi-

conciërge als professional’. Op diverse onderwerpen uit de twee

beheer, de reprodienst, de kantine en de beveiliging. In noodsitua-

Tijdens pauzes, tussenuren, in de kantines of op het schoolplein,

sche vaardigheden verwerven deelnemers tijdens deze interactie-

eer-dere cursussen wordt dieper ingegaan. Veel aandacht is er

ties en bij conﬂicten is hij/zij de eerst aangewezene die aangespro-

steeds vaker hebben zij immers een direct en intensief contact met

ve training meer inzicht in mogelijke achtergronden van gedrag

voor het omgaan met groepen leerlingen en met conﬂictsituaties

ken wordt en handelt. Van conciërges wordt daarnaast verwacht

leerlingen en ouders. Aan hun sociale en communicatieve vaardig-

bij jongeren (multiculturaliteit, straatcultuur, deviant gedrag, radi-

tussen groe-pen leerlingen. Ook de rol van de sociale media en de

dat ze pedagogisch juist reageren op leerlingen die een beroep op

heden en het pedagogisch inzicht worden dan ook steeds hogere

calisering). De nadruk ligt bij deze drie dagen op het oefenen van

impact van online pesten in de huidige tijd komt aan bod.

hen doen. Doelstelling van deze vernieuwde 3-daagse cursus

eisen gesteld. Weten wat jongeren beweegt, hoe je ze kunt motive-

vaardigheden die de omgang en bejegening van jongeren met

Daarnaast staat persoonlijke ontwikkeling centraal, met name in-

‘Conciërge in het onderwijs’ is naast het versterken van basisken-

ren, welke problemen en emoties ze hebben en op welke wijze je

speciaal en afwijkend gedrag gemakkelijker maken.

zicht in het eigen handelen en de persoonlijke kwaliteiten en valkui-

nis en visie op facilitaire deelgebieden, tevens het verbeteren van

hun gedrag kunt sturen zijn daarbij belangrijke aandachtspunten.

Deelnemers leren daarbij waarom een bepaalde aanpak al dan

len van de deelnemers: hoe kom ik over, waar functioneer ik goed,

communicatieve en contactuele vaardigheden, het leren omgaan

Tijdens deze 3-daagse training verwerven deelnemers inzicht in de

niet zal werken. Diverse methodieken van aanpak zullen actief met

waar zijn verbeteringen mogelijk?

met asociaal gedrag en het versterken van veiligheid en bevei-

omgang en communicatie met leerlingen. Er is tijdens deze prak-

een acteur geoefend worden. De training geeft deelnemers ade-

Doel is de persoonlijke uitstraling te versterken en zelfbewuster

liging binnen scholen. Veel aandacht is er voor het oefenen van

tische training veel aandacht voor het oefenen van vaardigheden,

quate handvatten om ook deze categorie leerlingen op een werk-

over te komen. Dit komt de eﬀectiviteit van het handelen in de di-

diverse gesprekssituaties.

bijvoorbeeld het leren reageren en handelen bij asociaal en agres-

zame en positieve manier te benaderen.

recte omgang met leerlingen ten goede.

sief gedrag.
Inhoud

Inhoud

Inhoud

De conciërge functie

Jongeren, motivatie en gedrag

Verdieping pedagogisch handelen voor oop-ers

Taken en verantwoordelijkheden, plaats binnen de (facilitaire) or-

Jongerencultuur, verschillen in leerlingen en gedrag, wat beweegt

Omgaan met (lastige) groepen, groepsgedrag en groepsproces-

ganisatie, beroepshouding en persoonlijke eﬀectiviteit, omgaan

jongeren? Motiveren van leerlingen en beïnvloeden van gedrag,

sen. Ingrijpen en handelen bij conﬂicten tussen leerlingen.

met spanningen en knelpunten in het werk, mogelijkheden om het

complimenten of straﬀen, normen en waarden.

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

Omgaan met cultuurverschillen en straatcultuur

eigen functioneren te verbeteren.
In interactie met leerlingen

Multiculturele communicatie en contact maken met allochtone

Succesvol communiceren met leerlingen, ouders en docenten

Noodzakelijke sociale, communicatieve en pedagogische vaardig-

jongeren en straatcultuur. Omgaan met eergevoel en schaamte-

Communicatieve vaardigheden: aanspreken en contact maken,

heden, het belang van een positieve leerlinggerichte benade-ring,

cultuur, ontkenning en liegen. Kenmerken straatcultuur, professio-

duidelijk zijn, geven van feedback; gesprekken met mondige en

‘plus’ taal, gedrag beïnvloedt gedrag, diverse gespreksvaardighe-

neel corrigeren van ongewenst (groeps) gedrag binnen de straat-

lastige leerlingen, ouders en docenten; hanteren en handhaven

den, toezicht houden en surveillance, omgaan met conﬂicten tus-

cultuur, judo- en karateaanpak.

van huisregels, corrigeren van moeilijk en asociaal gedrag, om-

sen leerlingen.

Facilitair beheer voor
(hoofd)conciërges (3-dagen)
Als (hoofd)conciërge bent u actief op het terrein van facilitair beheer en ondersteuning. Deze cursus leert u uw werkzaamheden

Omgaan met afwijkend (deviant) gedrag bij jongeren

op het terrein van gebouwenbeheer en ondersteunende diensten

Omgaan met asociaal en grensoverschrijdend gedrag

Oorzaken en signaleren en herkennen van afwijkend gedrag en

integraal te plannen, te coördineren en te controleren. Planmatig

Klantgericht handelen en eﬀectief samenwerken

Professioneel omgaan met en reageren op ongewenst gedrag van

gedragstoornissen bij leerlingen. Contact maken en omgaan met

onderhoud, controleren van de utvoering van de schoonmaak,

Concretisering van een klantgerichte houding, persoonlijke pre-

leerlingen en ouders: tips en technieken.

jongeren met deviant gedrag.

toezicht op onderhouds- en verbouwingsprojecten en het bespre-

sentatie en uitstraling, klantgericht communiceren en omgaan met

Situationele gespreksoefeningen: correctiegesprekken, omgaan

verwachtingen van derden. Eﬀectief omgaan en samenwerken

met weerstanden en boosheid, grenzen stellen, invoelend vermo-

Verslaving en probleemgedrag

facilitaire ondersteuning en dienstverlening kunt afstemmen op de

met collega’s, communiceren en afstemmen binnen het team, om-

gen en reﬂecteren van emoties.

Alcohol- en drugsverslaving. Signaleren van verslaving bij jon-

verwachtingen en wensen van de schoolleiding en docenten.

gaan met klachten en boosheid.

ken van klachten komen aan bod. U leert hoe u de kwaliteit van de

geren.

gaan met conﬂicten en problemen in de samenwerking.

Inhoud

Praktische opdrachten
Facilitair beheer, veiligheid en surveillance

Tijdens de drie dagen oefenen deelnemers op een prettige en

Praktische opdrachten

•

Inleiding facilitair beheer en facilitaire taken

Inleiding facilitair beheer en rol van conciërge bij facilitaire werk-

veilige manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken.

Tijdens de drie dagen oefenen deelnemers op een prettige en veili-

•

Beheer van het schoolgebouw

zaamheden. De facilitaire surveillance: waar let ik op bij mijn (sluit)

Deelnemers oefenen daarbij diverse situaties die ze in de omgang

ge manier diverse vaardigheden en communicatietechnieken.

•

De facilitaire en ondersteunende diensten

ronde door het gebouw? Rapporteren en melden van facilitaire onvol-

met leerlingen kunnen tegenkomen.

•

Planning, organisatie en controle facilitaire werkzaamheden

•

Operationeel beheer en interne afstemming

komenheden en onveilige situaties.
Bekijk de cursuspagina op de website voor meer

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer

Bekijk de cursuspagina op de website voor meer

informatie over de data, locatie en kosten.

informatie over de data, locatie en kosten.

informatie over de data, locatie en kosten.

informatie over de data, locatie en kosten.

Aanmelden kan via www.ﬁac.nl

In-company? Kijk voor meer informatie op www.ﬁac.nl

