DE VEILIGHEIDSAMBASSADEUR
Een veilige
school willen
we allemaal

EEN VEILIGE SCHOOL
Dat willen we allemaal
Scholen besteden veel aandacht aan veiligheid, meestal in de vorm van preventie. Of ze zo ook echt veilig zijn,
valt te bezien. Niet veel medewerkers weten welke risico’s er allemaal zijn of hoe veiligheidsvoorzieningen
werken. Op een veilige school kennen medewerkers de weg in het gebouw. Ze weten wat er speelt en zijn
voorbereid op het gebruik van veiligheidsvoorzieningen in de school.

Technische veiligheid
Scholen nemen zichtbare en onzichtbare maatregelen om veiligheidsrisico’s voor medewerkers en
leerlingen te minimaliseren. Technische veiligheid zie je bijvoorbeeld terug in de vorm van detectiepoortjes
bij de ingang, AED-apparaten, rookmelders en andere veiligheidsmiddelen. Verder beschikken scholen over
BHV’ers die in actie komen bij calamiteiten.

Sociale veiligheid
De laatste jaren zetten scholen ook steeds meer stappen op het gebied van sociale veiligheid, mede
vanwege de introductie van de Wet Veiligheid op school (2015) die het nemen van maatregelen verplicht.
Veel scholen hebben een veiligheidsplan om ongepast gedrag, diefstal, discriminatie, intimidatie en
agressie te signaleren en te voorkomen. In dat kader past ook de invoering van een pestprotocol om
pestgedrag aan te pakken en tegen te gaan.

Geen garantie
Dit soort preventieve maatregelen op technisch en sociaal gebied zijn nuttig en noodzakelijk. Toch helpen
ze onvoldoende om de veiligheid in en rondom het gebouw te garanderen. En dat is logisch. BHV’ers
weten veel over het blussen van brandjes, maar lang niet alles over alle risico’s en gevaren. In acute
crisissituaties is vaak wel bekend wat de oplossing is, maar ontbreekt het aan kennis over de weg naar
die oplossing. Verder zijn veel scholen door hun omvang of wisselende personeelssamenstelling anonieme
gebouwen waar mensen niet allemaal van elkaar weten wie wat doet. Of waar mensen zich bevinden. En
dat werkt (een gevoel van) onveiligheid in de hand.

De training tot veiligheidsambassadeur heeft
mij bewust gemaakt van potentiële gevaren. ik
signaleer en weet welke voorzorgsmaatregelen ik
moet treffen om risico’s te beperken.
ANTON - 55 JAAR - CONCIËRGE

Sinds ik veiligheidsambassadeur ben
motiveer ik mijn collega’s bewuster
om te gaan met veiligheid. Dit leidt tot
interessante gesprekken, waar nieuwe
ideeën rondom veiligheid uit ontstaan.
MARTIJN, 34, GYMDOCENT

Anders kijken
Dit soort situaties komt vaker voor dan je denkt. En dat hoeft niet. Veiligheidsmaatregelen hebben pas nut
als iedereen weet hoe ze werken. Als alle schoolmedewerkers (voor)bereid zijn om in actie te komen, ook
al leveren ze maar een bescheiden bijdrage. Veiligheid is meer dan alleen preventie. Het is een kwestie van
breder, structureler, anders naar veiligheid kijken.
Veiligheidsmaatregelen werken alleen als ze echt zijn ingebed in de organisatie. En dat is iets dat je moet
voorbereiden. Zo raden wij scholen waarvoor we werken altijd aan om medewerkers tijdens een rondleiding
kennis te laten maken met alle (on)zichtbare veiligheidsmaatregelen in het pand. Mensen raken vertrouwd
met het gebouw, leren hun werkplek beter kennen en letten in het vervolg nog beter op.

De kern van ons verhaal
In Nederland proberen we via strikte wet- en regelgeving veiligheidsrisico’s waar mogelijk te voorkomen.
Neem de bouw van een nieuwe school:
De architect houdt in zijn ontwerp rekening met verplichte bouweisen. De aannemer brengt tijdens de bouw
alle veiligheidsmaatregelen aan. De schoolleiding stelt plannen op om risico’s te voorkomen. Gebeurt er
iets, dan is de nazorg goed geregeld.
De veiligheidscirkel is rond. Maar is dat wel zo? De vraag stellen is ‘m beantwoorden: nee! Inzetten op de
proactieve fase (architect), preventieve fase (aannemer), repressiefase (calamiteit) en nazorgfase moet.
Toch wordt een belangrijke fase vaak vergeten: die van de voorbereiding. Terwijl juist deze volgens de
Arbowet verplichte preparatiefase erger moet voorkomen.

Doe de risicocheck!
Wilt u weten hoe het zit met de risico-inschatting van uw personeel? Vraag vijf medewerkers om in
totaal vijf enveloppen neer te leggen op de in hun ogen meest risicovolle plaatsen in en rondom het
schoolgebouw. Gebeurd? Vraag dan of vijf andere medewerkers deze enveloppen willen zoeken.
En: 100% score?

VEILIGHEID, IETS VAN ALLE
MEDEWERKERS
Het creëren van een veilige, prettige werkomgeving is een
verplichting die valt onder goed werkgeverschap. Schooldirecteuren regelen de benodigde middelen en bekostigen
de opleidingen van daarvoor geselecteerde medewerkers.

Onze gymdocent is veiligheidsambassadeur, hij
heeft recent een training gegeven over veiligheid in
het scheikundelokaal.
SAM, 17, VWO-LEERLING

Doen alleen is niet genoeg
Als schooldirecteur neemt u veiligheid serieus. Vanuit uw hoofdelijke aansprakelijkheid heeft u de RI&E
van uw school op orde en stuurt u uw bedrijfshulpverleners naar herhalingscursussen. Verder zorgt u dat
het persprotocol en veiligheidsplan up to date zijn, laat u geregeld ontruimingsoefeningen organiseren en
ziet u toe op een goede afhandeling van eventuele extra veiligheidsmaatregelen.
Die focus op het doen is waardevol, maar tegelijkertijd slechts een deel van wat veiligheid zou moeten zijn.
Minstens zo belangrijk is de stap ervoor: die van het weten. Zo heeft een scheikundedocent bij een incident
met gevaarlijke stoffen een probleem als hij de alarmeringsprocedure niet kent.

Veiligheid binnen en buiten de klas
Om te voorkomen dat veiligheid vooral op papier bestaat, moet het thema een structurele plek krijgen in
en buiten de klas. Drugs- en alcoholgebruik, loverboys-problematiek, pesten, leerlingen met allergieën
of andere aandoeningen: risico’s zijn soms groot, maar lang niet altijd zichtbaar. Docenten die weten wat
er bij leerlingen speelt, helpen risico’s te voorkomen vanuit een groter veiligheidsbewustzijn. Ook buiten
hun klas. Bijvoorbeeld door te letten op vreemde gezichten in het schoolgebouw. Of alerter te zijn op het
oneigenlijke gebruik van smartphones. Veiligheid gaat meer leven. Het krijgt een bredere lading dan het
blussen van een prullenbakbrandje op het schoolplein. Medewerkers voelen zich samen verantwoordelijk
voor de veiligheid in hun school, zonder dat het ze van bovenaf is opgelegd.

Ja maar, ik dacht dat …
Er kan van alles misgaan als scholen niet zijn voorbereid op risico’s. Zo gebeurt het geregeld dat:
docenten niet weten wie ze moeten alarmeren bij een incident of calamiteit in hun eigen klas;
het docenten niet lukt om de elektriciteit uit te schakelen bij incidenten met machines;
gymdocenten geen EHBO-diploma hebben, dus gewonde leerlingen niet zelf kunnen helpen;
medewerkers denken dat BHV’ers het wel even zullen oplossen;
bedrijfshulpverleners er niet zijn op het moment dat het nodig is;
een leerling onwel wordt, maar door afwezigheid van de conciërge (te) laat wordt geholpen.

MAAK KENNIS MET…
DE VEILIGHEIDSAMBASSADEUR
Veiligheid ‘doe’ je er niet zomaar even bij. Juist op scholen
waar leerlingen in een geborgen setting stappen zetten
richting volwassenheid, verdient het thema de constante
aandacht die het nodig heeft. Maar hoe? En door wie?

DE VEILIGHEIDSAMBASSADEUR
Versnipperde veiligheid
De schooldirecteur, de conciërge, bedrijfshulpverleners, HR-medewerkers, docenten: vaak zijn op scholen
meerdere mensen verantwoordelijk voor veiligheidszaken, waarbij iedereen ook nog eens een eigen deeltaak
heeft. Versnippering ligt op de loer, een totaaloverzicht ontbreekt. Daarbij wordt haast automatisch een
beroep gedaan op medewerkers met een BHV certificaat of EHBO diploma. Terwijl zij vooral zijn opgeleid
om in actie te komen bij calamiteiten. En crisissituaties wilt (nee: moet!) u juist voorkomen.

Veiligheidsambassadeur
Wilt u veiligheid structureler op de kaart zetten? Beter voorbereid zijn op eventuele risico’s? Sneller
in kunnen spelen op veiligheidstrends en –ontwikkelingen? Dan doet u er goed aan om één iemand
verantwoordelijk te maken voor veiligheid en aanverwante zaken: de veiligheidsambassadeur.
De veiligheidsambassadeur:
brengt veiligheidssituaties op en rondom de school in kaart;
is het aanspreekpunt voor alles wat met veiligheid heeft te maken;
is het ‘gezicht’ van veiligheid binnen de school en ook als zodanig herkenbaar;
motiveert collega’s om bewuster om te gaan met veiligheid;
vraagt op een prettige manier aandacht voor veiligheidsthema’s;
houdt toezicht op naleving van de regels;
creëert bewustwording over veiligheid, ook bij leerlingen;
maakt veiligheidsthema’s tussen en met collega’s gemakkelijker bespreekbaar;
zorgt ervoor dat veiligheid meer gaat ‘leven’;
maakt veiligheid iets van alle medewerkers.

Ik breng veiligheidssituaties op en
rondom school in kaart en creeër
bewustwording over veiligheid voor
de leerlingen, docenten en directie.
MARIËTTE, 37, DOCENT WISKUNDE

Een serieuze taak
Duidelijk is dat je veiligheid er niet zomaar even ‘bij doet’. Niet in de zorg, niet in de maak- en procesindustrie,
niet in de bouw. En al helemaal niet in het onderwijs. Kinderen en jongvolwassenen zijn vaak kwetsbaar
en kennen lang niet altijd de gevaren en gevolgen van hun eigen handelen. Zij hebben er baat bij om op
een veilige en vertrouwde manier stappen te zetten naar volwassenheid. Om les te krijgen in een gebouw
waar ook docenten en onderwijsondersteunend personeel zich veilig voelen en kunnen werken aan hun
ontwikkeling. Veiligheid is een serieus thema en verdient het ook om als zodanig gezien en beleefd te
worden.

Veiligheid van binnenuit
Als het aan Operational Care ligt, krijgt elke school in Nederland zijn eigen veiligheidsambassadeur.
Veiligheidsambassadeurs zorgen voor veiligheid van binnenuit. Ze hebben en houden overzicht, juist voordat
een probleem acuut wordt. Ook handelen ze snel en weten ze wie ze moeten inschakelen bij calamiteiten.
Een veiligheidsambassadeur op school hoeft geen manager of leidinggevende te zijn. Veel belangrijker is
dat de persoon in kwestie een makkelijke prater is, interessant is om naar te luisteren, een positieve kijk
heeft op de wereld, actief in het leven staat en het leuk vindt om collega’s op een leuke manier voor het
thema veiligheid te interesseren. Dat kan de conciërge zijn, de decaan, maar bijvoorbeeld ook een docent.

Een eigen helikopter(speldje)
Het idee ‘Elke school een veiligheidsambassadeur’ komt van Willy Marneef, directeur van Operational Care.
Hij vergelijkt de nieuwe functie met die van een helikopterpiloot. “Een helikopter moet uiterst wendbaar
zijn in allerlei situaties, soms door figuurlijk een meter boven de grond te vliegen. Dat kan alleen als de
piloot recht vooruit kijkt. Zijn blik op de horizon richt. Zo niet, dan raken de wieken de grond en gaat het
mis. Gaat het om veiligheid, dan zijn mensen geneigd om heel krampachtig alles in de gaten te houden.
Puur te focussen op wat misgaat of mis kan gaan. De kunst is om het overzicht te bewaren, in te spelen op
ontwikkelingen. Absolute veiligheid bestaat niet. Maar we kunnen wel heel veel onnodig leed voorkomen.
Hoe? Door vooruit te blijven kijken, met hulp van de veiligheidsambassadeur.”

EEN INITIATIEF VAN
OPERATIONAL CARE
‘Elke school een veiligheidsambassadeur’ is een initiatief
van Operational Care. Sinds 2001 adviseren en instrueren
wij onderwijsorganisaties, (particuliere) zorginstellingen,
rechtbanken, horecabedrijven en klanten in productie- en
kantooromgevingen over alles wat met veiligheid én het
voorbereid zijn op risico’s te maken heeft.
Operationeel en praktisch
Operational Care verzorgt merendeels branchegerichte cursussen Bedrijfshulpverlening (BHV) voor
onderwijsorganisaties, zorginstellingen, rechtbanken, horecabedrijven en klanten in productie- en
kantooromgevingen. Ook lichten we calamiteiten- en ontruimingsplannen door en helpen we organisaties
bij het schrijven ervan. Onze kracht ligt in het omzetten van veiligheidswetgeving in gericht operationeel
handelen en daadwerkelijke praktische uitvoering.

Aanbod op maat
Wie Operational Care zegt, zegt professionaliteit en praktijkkennis. Al bijna 20 jaar werken we met een vast
team van goed opgeleide en gecertificeerde BHV instructeurs. Al onze instructeurs hebben een brandweerof een medische achtergrond en verzorgen geheel zelfstandig BHV opleidingen. Daarnaast staat Operational
Care voor een aanbod op maat. We kijken bij al onze opdrachtgevers vooraf wat eventuele risico’s zijn en
stemmen hier vervolgens onze leerstof op af. Deelnemers krijgen heel concrete oefeningen in hun eigen
werkomgeving voorgeschoteld die bovendien zijn gelinkt aan herkenbare situaties.

Opleiding tot veiligheidsambassadeur
We helpen opdrachtgevers graag verder op weg, vaak met onze eigen oplossingen. Dat doen we bijvoorbeeld
met de opleiding tot ontruimingscoördinator in de zorg. Met diezelfde passie, kennis en spirit starten we
nu ook onze opleiding tot veiligheidsambassadeur.

Tijdens ons programma:
geven wij inzicht in de wettelijke aansprakelijkheid voor bestuurders bij veiligheid;
geven wij inzicht in de taken, rollen en bevoegdheden van een veiligheidsambassadeur;
brengen we deelnemers de basisbeginselen van technische en sociale veiligheid bij;
behandelen we veiligheidsthema’s die specifiek spelen op scholen;
leren we deelnemers hoe ze een training of workshop voor collega’s of leerlingen kunnen opzetten;
maken deelnemers kennis met verschillende (interventie)technieken die helpen bij het motiveren en
enthousiasmeren van anderen op het gebied van veiligheid.

Écht veilig op het werk? Operational Care!
Veel organisaties - ook scholen - associëren veiligheid vaak met het regelen van een BHV-opleiding voor
verschillende medewerkers. Operational Care gaat een stap verder. Wij leren onze deelnemers te kijken
naar wat er ‘bij de voordeur gebeurt’ door ze te wijzen op (onzichtbare) risico’s en hoe deze te tackelen.
Ook maken we organisaties bewust van veiligheidsvoorzieningen en –procedures, zodat ze de wereld leren
kennen achter hun RI&E of calamiteitenplan.

CURSUSAANBOD
Bedrijfshulpverlening (BHV)
Ploegleider BHV
Ontruimingsoefeningen
Reanimatie & AED

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met
ons op voor een veiliger onderwijs.

Operational Care
Graafseweg 274
6532 ZV Nijmegen
Kantoor 3.02

024 -3783753
info@bhvinfo.nl
www.bhvinfo.nl

