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Algemene informatie

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

   Cursusoverzicht Schooljaar 2018-2019

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Alleen als er een 
veilige werk- en leeromgeving is gecreëerd kunnen docenten en leerlingen 
werken aan optimale onderwijsprestaties. Tijdens de 6-daagse leergang 
‘Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs’ leren deelnemers sys-
tematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijs-
instellingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en 
voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s kunnen worden voorkomen. 

De leergang  gaat uitgebreid in op de diverse aspecten van schoolveiligheids-
beleid, de veiligheidsorganisatie, de wettelijke verplichtingen, de vraagstuk-
ken rondom sociale veiligheid en criminaliteitspreventie en toezicht binnen 
schoolgebouwen. Ook het daadwerkelijk beheersen van incidenten en cala-
miteiten komt hierbij aan bod.  De cursus verbreedt de kennis en vergroot de 
vaardigheden van functionarissen die een coördinerende taak op het terrein 
van sociale veiligheid, safety en security hebben. 

Tijdens de 6-daage leergang komen de volgende onderdelen aan bod:
• Sociale veiligheid, safety en security binnen de school
• Wettelijk kader schoolveiligheid, verplichtingen en documenten
• Opstellen van eigen veiligheidsvisie en ambitie 
• Inrichting schoolveiligheidsorganisatie: afbakening personeelstaken, 

functie van veiligheidscoördinator, samenwerking met derden
• Opstellen/actualiseren en borgen van het veiligheidsplan 
• Sociale veiligheid, veiligheidspiramide, schoolklimaat en zorgstructuur, 

omgaan met pesten en herstelgericht werken
• Omgaan met agressie, voorkomen van agressie, anti-agressiebeleid 

en agressieprotocol
• Omgaan met calamiteiten en incidenten en werken met het SOS-mo-

del (situatie, organisatie en stappen) bij incidenten en calamiteiten. 
• Veiligheid, arbeidsomstandigheden, BHV/SHV en brandpreventie
• Security, toezicht en surveillance (omgaan met huisregels)
• Kleine criminaliteitspreventie, toegangsbeheer en wapenpreventie 

Aanvullend is er aandacht voor speciale thema’s, waaronder:
(cyber)pesten, radicalisering, agressieve ouders, sociale media, passend 
onderwijs en omgaan met afwijkend gedrag.

De leergang is bestemd voor veiligheidscoördinatoren en -managers, pre-
ventiemedewekers, antipest coördinatoren, coördinatoren sociale veiligheid, 
facility managers en hoofden interne zaken die verantwoordelijk zijn voor 
(deel) trajecten op het terrein van integrale veiligheidszorg binnen scholen.

Veiligheidscoördinator /  
manager onderwijs 6-daagse leergang
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Data, locatie en kosten
De 6-daagse leergang vindt plaats op: 
• 9, 23 november, 7 december 2018, 25 januari, 8 februari, 22 maart 2019.
De kosten per persoon bedragen € 2.375,- (vrij van BTW).



www.nishv.nl of www.fiac.nlVoor meer informatie verwijzen wij u naar onze websites

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.

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 leer-

lingen bij noodsituaties; Meldingsprocedures binnen scholen
• Ontruimen van het schoolgebouw en samenwerken met 

externe diensten 
• Omgaan met paniek bij leerlingen

Tijdens deze basistraining worden deelnemers conform arbowet 
opgeleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire schoolhulpver-
leningstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen.

Data, locatie en kosten
De 1-daagse training vindt plaats op: 
• 28 november 2018 te Utrecht.
De kosten per persoon bedragen € 195,- (vrij van BTW).

Data, locatie en kosten
De 1-daagse training vindt plaats op: 
• 10 oktober 2018 te Utrecht. 
De kosten per persoon bedragen € 350,- (vrij van BTW).

Data, locatie en kosten
De 1-daagse training vindt plaats op: 
• 12 juni 2019 te Utrecht. 
De kosten per persoon bedragen € 575,- (vrij van BTW).

Data, locatie en kosten
De 3-daagse cursus vindt plaats op: 
• 7, 14 en 21 juni 2019 te Utrecht.
De kosten per persoon bedragen € 1.275,- (vrij van BTW).

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

Het doel van deze praktijkgerichte cursus is het verkrijgen van 
inzicht in alle aspecten van schoolveiligheid en het vergroten van de 
handelingsvaardigheden bij medewerkers die vanuit hun dagelijkse 
en of toezichthoudende taak te maken kunnen krijgen met situaties 
als asociaal gedrag en agressie, (groeps)geweld, vandalisme, crimi-
naliteit 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 bevoegd-

heden in de praktijk;
• Omgaan met en handelen bij agressief en grensover- 

schrijdend 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.

Tijdens de 1-daagse trai ning ‘Omgaan met asociaal en agressief ge-
drag’ leren cursisten hoe ze effectief en zelfbe wust kunnen optreden 
in werksituaties binnen de school waarin ze met opstandig heid, ver-
ontwaar diging, weerstan den en (verbaal) geweld geconfronteerd 
worden. Ze leren daarbij hoe ze ongewenst en aso ciaal gedrag kun-
nen corrigeren en op welke wijze ze bij diverse confronta ties met 
(verbale) weerstand en boosheid de-escalerend kunnen op treden. 

Inhoud
• Aanspreken van (on)bekende leerlingen op asociaal  

gedrag en handelen 
• Contact maken en communiceren met leerlingen en ouders  

in conflict- en weerstandsituaties
• Hoe te handelen bij verbale en non-verbale agressie
• Begrenzen van agressie en voorkomen van escalatie
• Werken aan een professionele en zelfbewuste grondhouding

Data, locatie en kosten
De 1-daagse training vindt plaats op: 
• 2 november 2018 te Utrecht. 
De kosten per persoon bedragen € 450,- (vrij van BTW).

FIAC/NISHV heeft voor kantinemedewerk(st)ers en -beheerders 
een studiedag ontwikkeld met als doelstelling het vergroten van de 
beroepskennis over het veilig en verantwoord werken in de school-
kantine. Veel aandacht is er daarbij voor het leren werken volgens de 
hygiënecode (HACCP) en het aanbieden van een gezond en verant-
woord assortiment. Na afloop ontvangen deelnemers het handboek 
HACCP voor onderwijsinstellingen en een officieel certificaat waar-
mee kan worden aangetoond dat ze HACCP getraind zijn.

Inhoud
• Veilig en verantwoord werken binnen de schoolkantine
• De interpretatie en principes van HACCP: inschatten van 

risico’s en het bepalen van kritische punten
• Analyse en inzicht in de eigen “schoolsituatie” m.b.t. voed-

selveiligheid
• De eerste aanzet tot het invoeren van de hygiënecode
• Gezond of verantwoord assortiment

HACCP Voedselveiligheid/  
Assortimentsamenstelling 

Iedere onderwijsorganisatie is verplicht een Preventiemedewerker 
aan te stellen. De Preventiemedewerker assisteert de werkgever 
in de zorg voor de dagelijkse veiligheidszorg binnen de school. Hij/
zij is de spil voor alle zaken die te maken hebben met veiligheid, 
gezondheid, welzijn en milieu (VGWM).  De Preventiemedewerker 
wordt geacht op de hoogte te zijn van de (Arbo)regelgeving en die 
te vertalen naar de schoolsituatie, het management te adviseren en 
medewerkers te motiveren. 

De basistraining biedt, naast inhoudelijke kennis en herkennings-
vaardigheden, praktische hulp bij het uitoefenen van de taak als Pre-
ventiemedewerker. Deelnemers krijgen tips, tools, handvatten aan-
gereikt, waarbij de nadruk ligt op interactie en praktijk. 

Tijdens deze cursus komen de volgende onderdelen aan bod:

• Taken, rol en positie van de Preventiemedewerker
• Preventiemedewerker en SHV/BHV organisatie
• M.R. (wet op Medezeggenschapsraad)
• Arbo-wetgeving en -beleid
• Arbo-, externe en restrisico’s
• Risicobepaling en -beheersing
• Ongevallen, bijna-ongevallen en registratie
• VGWM (veiligheid, gezondheid, welzijn, milieu)
• RI&E en Plan van Aanpak
• Voorlichting, onderricht en communicatie
• Motivatie van medewerkers

De aangeboden training, lesmateriaal, leerstof en opleidingsmethode 
voldoet aan de strenge opleidingseisen van het ministerie van VWS. 
De opleiding staat onder toezicht van SKO-Veiligheidsdeskundigen, 
hetgeen een onafhankelijke garantie is voor de kwaliteit.

De trainingen worden verzorgd door ervaren gecertificeerde 
veiligheidsdeskundigen. Deelnemers ontvangen het officiële NISHV 
instituut certificaat ‘Preventiemedewerker’.

Preventiemedewerk(st)er
in het Onderwijs

Inhoud:

Veiligheid en beveiliging in en  
om schoolgebouwen 3-daagse cursus

Omgaan met asociaal gedrag en 
agressie 1-daagse training

Met acteurs

Schoolhulpverlener  
(Basisvaardigheden SHV) 

Inhoud:

Nieuw

Inhoud:


