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Borg de veiligheid & gezondheid van 
leerlingen en medewerkers in uw school

Cursusaanbod schoolveiligheid

Speciaal voor het OOP



Meer informatie en een actueel overzicht op www.fiac.nl  

Doelgroepen en docenten
Deze leergang is bedoeld voor veiligheidscoördinatoren, pre-
ventiemedewerkers, anti-pest coördinatoren, coördinatoren 
sociale veiligheid, facility managers en hoofden interne zaken 
die verantwoordelijk zijn voor (deel) trajecten op het terrein 
van integrale veiligheidszorg. De leergang wordt verzorgd 
door ervaren docenten uit onderwijs en bedrijfsleven.

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid

Veiligheidscoördinator in het onderwijs (6-daagse leergang)

Inhoud:

Scholen kunnen te maken krijgen met allerlei incidenten en calamiteiten: brand, ongeval, verbaal en/of fysiek geweld, diefstal, vanda-
lisme, overval, geweld, bommeldingen, fraude, spanningsuitval, enzovoort. Aangezien een veilig gevoel bij leerlingen en personeel een 
voorwaarde is voor optimale leerprestaties, is een integraal veiligheidsbeleid noodzakelijk. Een multidisciplinair denkende en werkende 
veiligheidscoördinator of veiligheidsmanager kan bijdragen aan meer sociale veiligheid, safety (brand, gebouwveiligheid) en security (ge-
weld, agressie) in een onderwijsinstelling. 
Deze zesdaagse leergang is gericht op het beleidsmatig en praktisch kunnen neerzetten van een integrale aanpak van schoolveiligheid 
binnen de organisatie van de onderwijsinstelling. Uitgebreid wordt ingegaan op aspecten van schoolveiligheidsbeleid, de veiligheidsorga-
nisatie, wettelijke verplichtingen, sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Er is veel aandacht voor 
thema’s als radicalisering, agressieve ouders, omgaan met online incidenten en jongeren met probleemgedrag.

Schoolveiligheid in perspectief  
• Integrale veiligheidszorg beschreven in kernbegrippen als safe-

ty, security en sociale veiligheid en de relatie tussen schoolvei-
ligheid en onderwijskwaliteit

• Wettelijke kaders: algemene veiligheids- en arboregels, spe-
cifieke regels rond sociale veiligheid, documentatie (beleid en
protocollen) en de rol van inspecties.

Beleid, organisatie en schoolveiligheidsplan 
• Bouwstenen voor schoolveiligheidsbeleid, de eigen veiligheids-

visie ontwikkelen en werken vanuit de veiligheidspiramide
• Opzet en onderhoud van het schoolveiligheidsplan
• Inrichting schoolveiligheidsorganisatie, afbakening van taken

binnen de school en van de verantwoordelijkheden van de
veiligheidscoördinator

• Veiligheid borgen door inspecties, registratie van calamiteiten
en maken van veiligheidsverslag.

• Veiligheid is mensenwerk: taken en rollen van OP en OOP;
afspraken en procedures op school- en teamniveau.

Sociale veiligheid binnen de onderwijsinstelling
• Creëren van een veilig pedagogisch klimaat en het leerling-ge-

richt formuleren van regels voor het sociale verkeer: gewenst,
ongewenst en ontoelaatbaar gedrag.

• Opstellen, hanteren en handhaven van school- en huisregels,
sanctiebeleid

• Omgaan met sociale media en de digitale veiligheid
• Omgaan met pesten en herstelgericht werken (pestbeleid)
• Omgaan met agressie en voorkomen ervan (agressiebeleid)

Omgaan met calamiteiten en incidenten 
• Voorbereid zijn op een crisis d.m.v. basisscenario’s, res-

pons-strategieën, crisisplannen en draaiboeken
• Nood- en ontruimingsprocedures, crisismanagement en

crisiscommunicatie (Praktijkoefening: Crisissimulatie)

• Werken met het SOS-model (situatie, organisatie en stappen)
bij incidenten en calamiteiten

• De organisatie van de Schoolhulpverlening (BHV) en het hou-
den, coördineren en evalueren van ontruimingsoefeningen

• Knelpunten en valkuilen binnen een gebouw traceren

Arbeidsrisico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw 
• Arbo wet- en regelgeving en de wettelijk verplichte ‘Risico

inventarisatie & evaluatie’ en Plan van Aanpak
• Arbobeleid binnen de school, omgaan met psycho-sociale

arbeidsbelasting
• Inrichting van een Arbo-organisatie binnen de school

Security, toezicht en surveillance 
• Beveiligingsbeleid en integraal beveiligingsplan per gebouw
• Kleine criminaliteitspreventie en wapenpreventie
• Toegangsbeheer, toezicht en surveillance
• Inzet van camera’s en de bijbehorende reglementering.



Inhoud:

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid

Introductiecursus Preventiemedewerker in het onderwijs 
De eerste, inleidende dag van de cursus is ook apart te volgen 
en schetst een beeld van wat een preventiemedewerker moet 
weten en kunnen.

Risico-Inventarisatie  
en Evaluatie (RI&E)  

speciaal voor het onderwijs

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker aan te stellen. Deze is op de hoogte van de Arbowet- en regelgeving 
en kan deze vertalen naar de eigen schoolsituatie en naar diverse Arbo-activiteiten. Dat zijn onder meer het (mede) opstellen, uitvoeren 
en coördineren van de RI&E en het Plan van Aanpak. Ook kan de reventiemedewerker het management kan adviseren over de voortgang 
met de RI&E en Plan van Aanpak en over het nemen van preventieve maatregelen.
 De 3-daagse cursus ‘Preventiemedewerker in het Onderwijs’ biedt naast inhoudelijke kennis (Arbowet, rol en verantwoordelijkheden als 
preventiemedewerker) veel praktische handvatten (zoals gespreks- en adviesvaardigheden) voor het uitoefenen van de taken als Preven-
tiemedewerker. 
Na afloop zijn deelnemers in staat om invulling te geven aan hun rol als preventiemedewerker, kunnen zij de RI&E en het Plan van aanpak 
implementeren en weten zij waar ze ten aanzien van veiligheid en gezondheid op moeten letten.

Preventiemedewerker in het onderwijs (3-daagse cursus)

Tijdens deze 3-daagse cursus komen onder meer de volgende on-
derdelen aan bod:
• Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker
• Arbobeleid als continue proces; wetgeving en Arbobesluit
• Arbo-risico’s in het onderwijs en in het schoolgebouw
• Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) en

Plan van Aanpak
• Instrumenten voor het onderwijs: Arboscan, Arbomeester en de

Arbocatalogussen PO, VO, MBO en HBO
• Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie van ongevallen
• SHV-organisatie, schoolnoodplan, interne hulpverlening
• Preventiemedewerker en de relatie met management, MR/OR
• Voorlichting en onderricht geven aan medewerkers en leerlingen
• De preventiemedewerker als intern adviseur

Deze interactieve cursus sluit prima aan op de dagelijkse praktijk en 
is speciaal ontwikkeld voor preventiemedewerkers die werkzaam 
(willen) zijn binnen onderwijsinstellingen. De aangeboden bijeen-
komsten, digitale leeromgeving en opleidingsmethode voldoen aan 
de wettelijke opleidingseisen. De leergang wordt verzorgd door er-
varen veiligheidskundigen. Deelnemers ontvangen een certificaat. Schoolhulpverlening en EHBO- 

trainingen op eigen locatie

Het opstellen en actueel houden van de zg. Risico-Inven-
tarisatie en- Evaluatie is voorgeschreven in de Arbowet. 
Veel scholen hebben tijdens de COVID-19 pandemie ont-
dekt dat hun RI&E niet meer actueel was.
Via onze samenwerkingspartner Prevarbo kunnen wij 
zorgdragen voor het opstellen en actualiseren van uw 
school specifieke RI&E met het bijbehorende Plan van 
Aanpak. Dit kan via een eigen inventarisatie,  maar ook 
via de Arbomeester PO of Arboscan VO. 
Aanvullend begeleidt Prevarbo preventiemedewerkers 
bij de uitvoering van het Plan van Aanpak op de school-
locatie. Zo houdt u de RI&E dynamisch en actueel.
Bent u geïnteresseerd en/of wilt u meer weten, kijk dan 
op www.prevarbo.nl

FiAC verzorgt niet alleen EHBO en SHV/BHV trainingen 
centraal in Utrecht, maar ook als incompany training 
op uw eigen schoollocatie in de regio. Dit maakt maat-
werk mogelijk. De inhoud van de training kan dan op 
uw wensen worden afgestemd, waarbij rekening wordt 
gehouden met uw leerlingenpopulatie en de specifieke 
kenmerken van uw schoolgebouw.
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een in-
companytraining bij u op de schoollocatie, neem dan 
contact op met een van onze opleiding adviseurs via 
info@fiac.nl of 0252-340413 



Heeft u vragen?  info@fiac.nl  of  0252 - 340 413

EHBO voor onderwijspersoneel
Speciaal voor docenten en het OOP

EHBO voor gymnastiekdocenten
Omgaan met sportblessures en sportongevallen

Weet jij wat je moet doen bij bewusteloosheid of een epileptische 
aanval? Kun je een leerling of collega helpen als dat nodig is bij 
een ongeval of ongeluk? Deze training biedt OOP en docenten 
een goede basis om adequaat te kunnen handelen en eerste hulp 
te kunnen bieden bij voorvallen die in het onderwijs voorkomen. 
Deelnemers worden vaardig in het verlenen van eerste hulp bij be-
wustzijns- en ademhalingsstoornissen, reanimatie (met en zonder 
AED), ernstige bloedingen en diverse soorten letsels. Aanvullend 
is er aandacht voor basisstappen van een effectieve hulpverlening: 
eigen veiligheid, inschatten van de situatie en het geruststellen van 
het slachtoffer.

Inhoud
• Basisprincipes Eerste Hulpverlening
• Stoornissen in vitale functies, het bewustzijn en ademhaling
• Slagaderlijke bloedingen
• Botbreuken, kneuzingen en verstuikingen
• Diverse letsels (brand, hoofd, elektriciteit)
• Praktische oefeningen

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid

Als er een ongeluk gebeurt tijdens de gymnastiekles is het belang-
rijk dat u niet in paniek raakt, maar het hoofd koel houdt en weet 
wat er moet gebeuren. Tijdens deze training leert u wat u moet 
doen wanneer er een sportongeval plaatsvindt tijdens de les. Deze 
training bereidt gymnastiekdocenten voor op de meest voorkomen-
de (sport)ongevallen tijdens hun lessen en geeft handvatten om 
direct eerste hulp te verlenen aan leerlingen.

Inhoud
• Veel voorkomende letsels tijdens gymnastieklessen
• Stoornissen in het bewustzijn, ademhaling en bloedsomloop
• Reanimatie, stoppen van ernstige bloedingen
• Val- en sportblessures (spieren, pezen, gewrichten, botten)
• Overige letsels (hoofd, tanden, neus, schaafwonden)

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid

Inhoud:

Schoolhulpverlener (SHV) 
Vaardigheden BHV voor onderwijspersoneel

Ondanks alle voorzorgen kan het altijd gebeuren, een ongeval of 
een vechtpartij in de school. Het is dan een geruststellende ge-
dachte dat er medewerkers binnen de school zijn die weten wat 
er moet gebeuren. 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 voldoende. Speciaal voor medewer- 
kers in het onderwijs is de opleiding Schoolhulpverlener ontwikkeld. 
Binnen de training Schoolhulpverlener 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 schoolveiligheids- 
risico’s en calamiteiten.

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 leer-lin-

gen bij noodsituaties; Meldingsprocedures binnen scholen
• Ontruimen van het schoolgebouw en samenwerken met exter-

ne diensten
• Omgaan met paniek bij leerlingen

Tijdens deze basistraining worden deelnemers conform de Arbo-
wet opgeleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire school-
hulpverleningstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen.
Er is ook een aparte opleiding tot ploegleider SHV, zie de website)

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid 



Kijk op www.fiac.nl voor een actueel overzicht!

Omgaan met asociaal gedrag 
en agressie in de school 

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid

Docenten, conciërges, onderwijsassistenten en overig ondersteu-
nend personeel kunnen binnen de schoolomgeving geconfronteerd
worden met lastig en asociaal gedrag. Het negatieve effect van 
deze confrontaties op de motivatie en het plezier waarmee men 
werkt is groot. Voor OP en OOP is het daarom van belang dat zij 
leren zich in deze situaties weerbaar op te stellen, waardoor zij 
zowel psychisch als fysiek minder kwetsbaar zijn.
Tijdens de 1-daagse training ‘Omgaan met asociaal en agressief 
gedrag’ leren cursisten hoe ze effectief en zelfbewust kunnen op-
treden in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandig-
heid, verontwaardiging, weerstanden en (verbaal) geweld gecon-
fronteerd worden. Ze leren hoe ze ongewenst en asociaal gedrag 
kunnen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confrontaties 
met (verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunnen op-
treden.

Tijdens deze trainingsdag komen onder meer aan de orde:
• Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal gedrag en

handelen bijv. bij opstandigheid, brutaliteit of overtreding van
klas-/huisregels;

• Contact maken en communiceren met de leerlingen – en ou-
ders in conflict- en weerstandsituaties;

• Hoe te handelen bij verschillende vormen van verbale en
non-verbale agressie? Hoe krijg ik de situatie weer onder con-
trole? Welke benadering kies ik? En, welke juist niet;

• Begrenzen van agressie en voorkomen van escalatie;
• Stappen bij het ingrijpen: strijd negeren, contact maken, actief

luisteren, confronteren, begrenzen en afronden;
• Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding.
• Reguleren van eigen spanningen, emoties en angsten.

Tijdens de training krijgen deelnemers een aantal praktische hand-
vatten aangereikt, waarmee zij direct aan de slag kunnen. Veel 
nadruk ligt op het oefenen van communicatieve - en handelings-
vaardigheden. 
Door trainers en acteurs worden daarbij situaties nagebootst en 
geoefend die regelmatig voorkomen in de dagelijkse praktijk van 
de deelnemers.

Inhoud: Inhoud:

Operationele crisisbeheersing
bij calamiteiten

Elke school dient rekening te houden met verschillende risico’s 
en calamiteiten. In het schoolnoodplan worden deze risicositua-
ties en calamiteiten beschreven, De veiligheidsorganisatie binnen 
de school dient voorbereid te zijn op deze situaties. Interne hulp-
verleners spelen daarbij een belangrijke rol. Schoolhulpverleners 
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 agressiesituaties, een overval of bij een bommelding 
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 kennis en vaardigheden dan in gangbare BHV/
SHV-trainingen aangeboden wordt.
Deze verdiepingstraining is gericht op vaardigheden om bij de 
meest voorkomende calamiteitssituaties binnen de school goed in-
zetbaar te zijn en onder druk bewust te kunnen (blijven) handelen.

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 informeren?
• 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 rati-

onele in plaats van emotionele keuzes te maken

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

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid



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

www.fiac.nI

FiAC bv bezit het keurmerk van NRTO.

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 ont-
vangt u 25% korting, zie de voorwaarden op onze website.

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 ge-
volgd ontvangen een ‘Certificaat van deelname’.

Incompany en maatwerk
Alle cursussen kunnen zowel standaard als naar uw wensen 
als maatwerk bij u op de eigen schoollocatie worden ver-
zorgd. Vraag vrijblijvend een offerte. 

Meer informatie of een studieadvies?
Voor meer informatie kunt u terecht op onze website  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.

Bij de uitvoering van beleid op het terrein van veiligheid en be-
veiliging vervullen ondersteunende medewerkers een belangrijke 
rol. Bij veel noodsituaties, incidenten en conflicten zijn zij degenen 
die als eerste aangesproken worden. De 3-daagse cursus ‘Veilig-
heid, beveiliging en toezicht’ gaat uitgebreid in op de aspecten van 
sociale veiligheid, beveiliging en criminaliteitspreventie waarbij het 
dienstverlenend karakter en gastvrijheid hoog in het vaandel staan.

Het doel van deze praktijkgerichte cursus is het verkrijgen van in-
zicht in alle aspecten van schoolveiligheid en het vergroten van de 
handelingsvaardigheden bij medewerkers die vanuit hun dagelijk-
se en of toezichthoudende taak te maken kunnen krijgen met situa-
ties als asociaal gedrag en agressie, (groeps)geweld, vandalisme, 
criminaliteit en (gebouw) calamiteiten.

Tijdens deze training komen de volgende onderdelen aan bod:

• Veiligheid, security, hospitality en de eigen rol van de
medewerker;

• De schoolveiligheidspiramide;
• Toegangsbeheer, toezicht houden en surveillance;
• Handhaven huisregels;
• Kleine criminaliteitspreventie;
• Technische, bouwkundige en organisatorische voorzieningen;
• Optreden bij calamiteiten en incidenten;
• Nood- en ontruimingsprocedures;
• Relevante wet- en regelgeving en toepassen van bevoegdhe-

den in de praktijk;
• Omgaan met en handelen bij agressief en grensoverschrijdend

gedrag.

Deze praktische en operationeel gerichte cursus is bestemd voor 
medewerkers binnen onderwijsinstellingen (Gebouwbeheerders, 
(hoofd) conciërges, toezichthouders) in het VO/BVE/HBO die te 
maken hebben uitvoerende en toezichthoudende activiteiten op 
het terrein van beveiliging, criminaliteitspreventie, bedrijfs/school-
hulpverlening en sociale veiligheid.

Voor datum, plaats en kosten:
Zie onze website www.fiac.nl/schoolveiligheid 

Inhoud:

www.fiac.nl 

FiACSchoolveiligheidsmedewerker
3-daagse training over beveiliging en toezicht




