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Bekijk het complete opleidingsaanbod op www.sbo.nl/organisati eveiligheid   

IN SAMENWERKING MET:

Fire Safety Manager 

Crowdmanagement in de prakti jk 

Veiligheidscoördinator in het onderwijs

Risicomanager 

Veiligheid met technologie in de openbare ruimte

Brandveiligheid van gebouwen

Blijf op de 
hoogte van 

de trends en 
ontwikkelingen 

in veiligheid



Deskundig en persoonlijk opleidingsadvies voor alle 

veiligheidsopleidingen wordt gegeven door Anja de Greef.

Vrijblijvend adviseert zij u over:

> De inhoud van de opleiding/cursus

> Uw persoonlijke ontwikkeling

> Doelgroep

> Data

> Deelnamekosten

> Praktische vragen

Een aantal redenen die Anja noemt waarom er een opleiding 

gevolgd kan worden zijn:

> Verbreding en/of verdieping

> Persoonlijke ontwikkeling

> Verrijking CV

Neem vrijblijvend contact op met:

Anja de Greef

a.de.greef@sbo.nl 

040 - 2 972 750

Veiligheidscoördinator in het onderwijs
7-daagse opleiding > start 8 maart 2018

Met de inwerkingtreding van de Wet sociale veiligheid op scholen is uw onderwijsinstelling verantwoordelijk voor 

de veiligheid van uw leerlingen en medewerkers. Hoe voorkomt u dat zij in een gevaarlijke situatie terechtkomen 

en slachtoffer worden van veiligheidsrisico’s?

Meer informatie over het programma, de docenten en inschrijven vindt u op www.sbo.nl/veiligonderwijs

7-DA AGSE OPLEIDING
17, 24, 31 maart, 7, 14, 21 en 28 april 2016BCN Utrecht (Daltonlaan)

EXCURSIE
29 april 2016
Avans Hogeschool ’s-Hertogenbosch

Voldoe aan de 
Wet sociale veiligheid 

op scholen en 
voorkom ernstige 
incidenten in uw 

onderwijsinstelling!

Waarborg de veiligheid van leerlingen en medewerkers in uw onderwijsinstelling!

Veiligheidscoördinator
in het onderwijs

www.sbo.nl/veiligonderwijs 

MODULE 1  Veiligheid in het onderwijs
MODULE 2 Veiligheid op de werkvloer in het onderwijsMODULE 3  Agressie en geweld in het onderwijsMODULE 4  Radicalisering in het onderwijsMODULE 5  Integriteit in het onderwijs

MODULE 6  Informatiebeveiliging in het onderwijsMODULE 7  Brandveiligheid in het onderwijs

i.s.m.

Crowdmanagement in de prakti jk
5-daagse cursus > start 16 januari 2018

Een te hoge publieksdichtheid is een veel voorkomende oorzaak van fatale ongelukken bij samenkomsten van 

personen. De tragische beelden van de verstikkende menigte tijdens de Love Parade in Duisburg staan nog scherp 

op ons netvlies. Hoe voorkomt u met crowdmanagement fatale ongelukken in uw gebouw of op uw evenement?

Meer informatie over het programma, de docenten en inschrijven vindt u op www.sbo.nl/crowdmanagement 

5-daagse cursus
17, 24, 31 januari, 7 en 14 februari 2017 | BCN Utrecht (Daltonlaan)

Tijdens deze cursus leert u:
• Hoe de vorming en verplaatsing van mensenmassa’s tot stand komt• Welke gevaren zich voordoen wanneer (groepen) personen zich verplaatsen• Hoe u omgaat met grote massa’s bezoekers op evenementen, in gebouwen,  in de openbare ruimte en rond het openbaar vervoer• Op welke manier u (groepen) personen kunt managen wanneer deze bij elkaar komen• Hoe u het groepsgedrag kunt beïnvloeden• Op welke manier u de ontruiming organiseert wanneer het toch dreigt fout te gaan

Gerard van 
Duykeren

directeur, The Security 
Company

Marit Elders
hoofddocent, cursus 
Crowdmanagement 

in de praktijk

Fokko Oldenhuis
hoogleraar recht,
Rijksuniversiteit 

Groningen

Evelien van Zuidam
adviseur public security,
Capgemini Consulting

i.s.m.

Meld u nu aan en ontvang gratis de boeken Crowdmanagement & Risicoanalyse, Crowdmanagement & bezoekersgedrag en Crowdmanagement & evacueren 
van uw docent Gerard van Duykeren

www.sbo.nl/crowdmanagement

Crowdmanagement
             in de praktijk

Voor 
security managers, 
safety managers, 

facility managers en 
organisatoren

Waarborg de veiligheid in uw gebouw of op uw evenement en voorkom fatale ongelukken!

Met docenten als:

Fire Safety Manager
6-daagse opleiding > start 11 januari 2018

Jaarlijks vinden er in Nederland ruim 40.000 branden plaats. Niet zelden vallen er dodelijke slachtoffers. 

Daarnaast lopen de totale kosten op tot bijna 1 miljard euro per jaar. Hoe voorkomt u brandgevaarlijke situaties?

Meer informatie over het programma, de docenten en inschrijven vindt u op www.sbo.nl/fi resafety

SKO-AH: 6 punten / SKO-VK: 6 punten

i.s.m.

Voorkom 
brandgevaarlijke 

situaties!

7, 14, 21, 28 januari, 4 en 18 februari 2016Hoofdkantoor (Brand-)Veiligheid & Opleidingen te Harderwijk

6 -DA AGSE OPLEIDING

Voor onder andere veiligheidskundigen, arbo deskundigen en gebouwenbeheerders

Fire Safety 
Manager

www.sbo.nl/firesafety

situaties!

Fire Safety 
3e 

EDITIE

Eenvoudig online inschrijven!

 Tijdens deze opleiding leert u: 
   Aan welke wetten, regels en voorschriften uw organisatie moet voldoen op het terrein van brandveiligheid 
   Welke brandveiligheidsmaatregelen u moet realiseren om de veiligheid van uw medewerkers en bezoekers 

te waarborgen 
   Over welke voorzieningen uw organisatie moet beschikken voor als er toch een brand uitbreekt    Hoe u gebouwen en installaties moet auditen ten aanzien van brandveiligheid    Hoe u komt tot brandveiligheidsafspraken met toetsende toezichthouders en instanties die recht doen aan 

een optimale persoonlijke veiligheid en schadebeheersing    Welke aspecten van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade 

Ruud van Herpen
Technisch directeur van Nieman Raadgevende Ingenieurs en Fellow Fire Safety Engineering aan de Technische Universiteit Eindhoven

www.sbo.nl/firesafety

Willem van Oppen
Adviseur Conformiteitschema’s 

bij het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie 

en Veiligheid

www.sbo.nl/firesafetywww.sbo.nl/firesafety

Rob Hartgerink
Directeur bij het Opleidingscentrum 

Brandveiligheid BV 

Toine Mutsaers
Area Manager Nederland 

bij NMC sa

Persoonlijk opleidingsadvies

Bekijk het complete opleidingsaanbod op www.sbo.nl/organisati eveiligheid   

Veiligheid in de organisatie



Brandveiligheid van gebouwen
4-daagse cursus > start 12 juni 2018

Bent u de eigenaar of de gebruiker van een gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid 

van dat bouwwerk. Met de juiste maatregelen voldoet u aan de wet- en regelgeving, verkleint u de kans op 

brandgevaarlijke situaties en voorkomt u aansprakelijkheidsclaims.

Meer informatie over het programma, de docenten en inschrijven vindt u op www.sbo.nl/brandveiligheid

30e editie, 
vorige edities 

gemiddeld 
beoordeeld 
met een 8!

13, 15, 20 en 22 juni 2017
Hoofdkantoor (Brand-)Veiligheid & Opleidingen (BVO) Harderwijk

4-DA AGSE CURSUS

Voorkom brandgevaarlijke situaties in uw gebouw!

BRANDVEILIGHEID 
VAN GEBOUWEN

www.sbo.nl/brandveiligheid

 Al 17 jaar dé cursus voor bouwmanagers, facilitymanagers en veiligheidsfunctionarissen!
U leert:

    Aan welke wetten, regels en voorschriften uw bouwwerk moet voldoen op het terrein van brandveiligheid 
   Hoe u de brandveiligheid van uw gebouw waarborgt    Wat uw taken en verantwoordelijkheden zijn bij beheer, verbouw, nieuwbouw en gebruik van bouwwerken 
   Hoe erop wordt toegezien dat bouwregelgeving wordt uitgevoerd en nageleefd    Welke aspecten voor u van belang zijn bij het afdekken van risico’s en het verzekeren tegen brandschade 
   Hoe u gevaarlijke situaties kunt voorkomen als er toch een brand uitbreekt 

i.s.m.

Risicomanager
5-daagse opleiding > start 29 maart 2018

Uw organisatie staat dagelijks bloot aan diverse risico’s die de continuïteit van de bedrijfsvoering kunnen 

verstoren. Om te zorgen dat incidenten in uw organisatie uitblijven zijn maatregelen nodig. Daarvoor moet u 

dan wel eerst de risico’s kennen en weten hoe u deze risico’s kunt voorkomen of beperken. 

Hoe waarborgt u de continuïteit van uw organisatie en voorkomt u fatale incidenten?

Meer informatie over het programma, de docenten en inschrijven vindt u op www.sbo.nl/risicomanager

2e 
editie

29 maart, 5, 12, 19 en 26 april 2018 | BCN Utrecht (Daltonlaan)

5-daagse opleiding

Risicomanager

Tijdens deze opleiding leert u:• Welke risico’s uw organisatie loopt• Hoe uw organisatie omgaat met potentiële dreigingen en kwetsbaarheden• Hoe u een risicoanalyse verricht om inzicht te krijgen in risico’s en mogelijke maatregelen• Op welke manier u een risicoanalyse vertaalt naar een concreet plan van aanpak• Welke acties u kunt ondernemen als er toch een incident plaatsvindt in uw organisatie

Eenvoudig online inschrijv
en!

Voorkom gevaarlijke situaties en fatale incidenten in uw organisatie!

SKO-HVK  > 5 punten
SKO-AH  > 5 punten
SKO-MVK > 5 punten

www.sbo.nl/risicomanager

Veiligheid met technologie in de openbare ruimte
3-daagse cursus > start 13 maart 2018

Hinderlijk gedrag van hangjongeren, vandalisme, woninginbraken, straatroof en overvallen hebben een negatieve 

invloed op de veiligheid in de openbare ruimte en op de subjectieve veiligheidsbeleving van burgers. 

De inrichting van de openbare ruimte en het gebruik van technologische toepassingen kunnen een bijdrage 

leveren aan het bevorderen van de (ervaren) veiligheid.

Meer informatie over het programma, de docenten en inschrijven vindt u op www.sbo.nl/openbareruimte

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig. Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Inclusief het boek 
Veiligheidsverleiding

13, 20 en 27 maart 2018
La Vie Utrecht

3-DA AGSE CURSUS

Bevorder de veiligheid in de omgeving met technologische toepassingen

Veiligheid met 
technologie in de 
openbare ruimte

www.sbo.nl/openbareruimte

 Tijdens deze cursus leert u:    Hoe u een veilige omgeving realiseert 
   Welke technologische toepassingen kunnen bijdragen aan de veiligheid in de openbare ruimte    Wat het effect is van de inrichting van een omgeving op de veiligheid    Hoe u een openbare ruimte ontwerpt en inricht die de veiligheid bevordert    Wat u kunt leren van vooruitstrevende voorbeelden uit de praktijk uit binnen- en buitenland 

Felix Olijslager
Eigenaar Informatiepunt 

voor Security & Recht

Willem van Oppen
adviseur Conformiteitschema’s bij 

het Centrum voor Criminaliteits-

preventie en Veiligheid

Peter Schut
directeur van Octaaf Groep

Paul Hulshof
adviseur integriteit en security 

bij KPMG

Harry Rienmeijer
directeur van Trafi eq

Ruud van Herpen
technisch directeur van Nieman 

Raadgevende Ingenieurs

Gerrit Hagen
directeur van (Brand-)Veiligheid 

& Opleidingen

Sander Flight
zelfstandig adviseur veiligheid

Gerard van Duykeren
Directeur The Security 

Company

Ons docententeam bestaat uit o.a.:

Bekijk het complete opleidingsaanbod op www.sbo.nl/organisati eveiligheid   
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Gemeente Utrecht
Gemeente Aalsmeer
Woonwenz
Gemeente Druten
Woonkracht 10
Gemeente Kerkrade
Philips
Nederlandse Spoorwegen
Corio Nederland
Gemeente Montferland
Xonar
CBRE
Hoogvliet Beheer
Provincie Noord-Brabant
Alliander
AKZO Nobel
Cushman & Wakefi eld

Universiteit Utrecht
Mondriaan voor geestelijke gezondheid
EON Benelux
Hogeschool Amsterdam
Laurentius Ziekenhuis Roermond
Movir
Teijn Armamid
Thuisvester
Cicero Zorggroep
Stichting Vivre
Janssen Wuts Architecten
Unica Brandbeveiliging
Weener Groep
Movares
Beterbed Holding
Singelveste AlleeWonen
Gemeente Enschede

Gemeente Westland
SNS Reaal
MSD
Stichting Rivierduinen
Woonbedrijf
Scania
BKC Firestop
Premark Advies & Architectuur
Friesland Campina
Vivare
Capgemini
Onderwijsstichting Movare
Rotterdam The Hague Airport
Van Gogh Museum
Hogeschool Arnhem en Nijmegen
Isala Klinieken
Suiker Unie

APG
AZM
Raphaelstichting
Brabant Water
Gemeente Enschede
Belastingdienst
Gemeente Arnhem
Helicon opleidingen
ASR Verzekeringen
Gemeente Hilversum
Mediq Apotheken
DAF Trucks
Nedtrain Services
Mars Nederland
Radboud Universiteit Nijmegen

Onze opleidingen/cursussen werden eerder bezocht door veiligheidsprofessionals van o.a.:

Voor wie bestemd?
Dit opleidingsaanbod is speciaal ontwikkeld voor:
> Veiligheidskundigen
> Safety Managers
> Security Managers
> Facility Managers
> Risk Offi  cers
> Compliance offi  cers
> HSE professionals
> Preventi emedewerkers
> Arbo-coördinatoren

(sbo-67870)

Bekijk het complete opleidingsaanbod op www.sbo.nl/organisati eveiligheid   

Een opleidingsprogramma Incompany volgen?
Iedere cursus of opleiding van het Studiecentrum voor Bedrijf en Overheid 

kunt u ook in zijn geheel of gedeeltelijk incompany met meerdere collega’s 

volgen. Het programma wordt dan specifi ek op uw organisatie afgestemd. 

Neem voor meer informatie contact op met onze adviseur Incompany 

trainingen 

Guusje Verhoeven 

Tel: 040 - 2 972 729

E-mail: g.verhoeven@sbo.nl

(sbo-67870)

Postbus 845 | 5600 AV Eindhoven

Gegevens onjuist? Retourneren is niet nodig.
Geef uw wijzigingen door aan de klantenservice via www.sbo.nl

Veiligheid
in de organisatie


