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Wat kunnen wij voor u betekenen?
Iedere onderwijsinstelling kan te maken krijgen met calamiteiten of crisissituaties. Trimension gelooft dat
de mens in zo’n situatie het verschil maakt. Binnen onze opleidingen, trainingen en oefeningen op het
gebied van crisisbeheersing ligt onze focus daarom op persoonlijke én teameffectiviteit. Onze benadering
is fris en eigentijds, we zijn praktisch en leveren direct toepasbaar resultaat. In deze menukaart vindt u
een overzicht van wat wij onder andere kunnen bieden. Op www.trimension.nl vindt u een uitgebreider
overzicht. Benieuwd naar wat we (nog meer) doen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Mail naar
Arthur van Lohuijzen (vanlohuijzen@trimension.nl) voor meer informatie.

Voor wie werken wij al?
In de onderwijssector geven wij veel verschillende opleidingen, trainingen en oefeningen. Dit doen wij voor
onderwijsinstellingen op zich en voor onderwijsinstellingen in samenwerking met externe partijen zoals de
gemeente, de politie, de veiligheidsregio en de GGD. Benieuwd naar referenties? Benader ons en we
brengen u graag in contact met klanten van ons in de onderwijssector.

Onderwijs-specifieke modules
Crisistafel
Resultaat

5-15 deelnemers

3 uur

1 trainer

Prijs vanaf €1.000

Deelnemers maken kennis met de basisbegrippen van crisisbeheersing. Aan bod komen:
❖ Alarmering en opschaling;
❖ Structuur van de crisisorganisatie;
❖ Rollen binnen de teams;
❖ Afstemming met het betrokken netwerk (actorenanalyse).
Hierbij kan ook tijd ingeruimd worden om een scenarioanalyse uit te voeren. Hierdoor
kan de stap gezet worden van repressief naar proactief werken in een crisis.
❖

Voor wie

❖
❖

Werkwijze

Voor onderwijsinstellingen die planvorming willen testen en medewerkers
hiermee vertrouwd te laten worden.
Voor medewerkers met (relatief) weinig kennis van de eigen crisisorganisatie of
het calamiteitenplan.
Voor onderwijsinstellingen die risico- en/of crisisbewustzijn willen vergroten.

In deze serious game bespreken deelnemers aan de hand van een scenario de
activiteiten die moeten worden uitgevoerd vanaf de eerste melding tot het nemen van
maatregelen.
✓

De Crisistafel-module is goed te combineren met een reguliere jaarlijkse BHVontruimingsoefening.
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Basistraining
Crisisbesluitvorming

1 (crisis)team

4 uur

1 trainer

Prijs vanaf € 1.100

Resultaat

Deelnemers verbeteren hun werkwijze van gestructureerde crisisbesluitvorming en leren
te sturen in de groepsdynamiek. Zij weten na deze training hoe zij effectief kunnen
vergaderen volgens de (P)BOB-structuur (Proces, Beeldvorming, Oordeelsvorming en
Besluitvorming).

Voor wie

Voor crisisteams op operationeel, tactisch of strategisch niveau. De module is zowel voor
beginnende crisisteams als ter verbetering voor ervaren teams.

Werkwijze

Deelnemers krijgen praktische hulpmiddelen aangereikt die ze in diverse oefenrondes
toepassen. We spelen hierbij veelvuldig in op de leerbehoefte van het team.
✓
✓

Oefening
Crisisbeheersing

De module Basistraining Crisisbesluitvorming is goed te combineren met een
reguliere jaarlijkse BHV-ontruimingsoefening
Bij deze module kan ook een E-learningonderdeel (blijvend) worden aangeboden.

1 of meerdere teams

4 tot 8 uur

2-5 trainers

Prijs op aanvraag

Resultaat

Deze oefening heeft als resultaat dat één of meerdere teams in een realistische omgeving
zijn getoetst op hun crisismanagementvaardigheden, onderlinge afstemming en het delen
van informatie en opdrachten tijdens crises.

Voor wie

Voor één of meerdere teams die actief (zouden) worden tijdens een crisis of calamiteit.
De oefening kan als basisniveau-toets gebruikt worden waarna trainingsbehoeften
geïnventariseerd kunnen worden. De oefening kan ook gebruikt worden om nieuwe of
bestaande planvorming te testen of om eerder gevolgde trainingen en opgedane
competenties daadwerkelijk te toetsen.

Werkwijze

Bestuurlijke dilemma’s

Door middel van een praktijkoefening worden verschillende afdelingen beoefend in het
gecoördineerd managen van de crisis. We werken met een realistisch scenario en een
simulatiecel waarin netwerkpartners worden gesimuleerd. Trimension levert de
oefenleiding, waarnemers en integrale evaluatie.

Max. 8 deelnemers

3 uur

1 trainer

Prijs vanaf € 1.400

Resultaat

Bestuurders zijn zich beter bewust van de impact van crisis op hun organisatie, de kritieke
besluiten die ze moeten nemen en de rol die zij als bestuurder spelen in de
crisisorganisatie en in de omgeving.

Voor wie

Directieleden, raden van bestuur en/of managers.

Werkwijze

Op basis van aansprekende cases met bestuurlijke dilemma’s bespreken de deelnemers
overwegingen en mogelijke maatregelen. Ook gaan we in op do's en dont's in
informatiemanagement. De trainer treedt op als discussieleider.

t. +31 15 25 11 670

Signaleren
zorgwekkend gedrag

Max. 15 deelnemers

3 uur

1 trainer

Prijs vanaf €1.000

Resultaat

De ‘radar’ van de deelnemers voor het signaleren van zorgwekkend gedrag wordt
versterkt en de deelnemers hebben handvatten gekregen hoe ze hun onderbuikgevoel in
nuttige acties kunnen én mogen omzetten.

Voor wie

Alle medewerkers van opleidingsinstituten. De inhoud van de module signaleren
zorgwekkend gedrag wordt toegespitst op de doelgroep. Dit kan variëren van
directieleden tot studieloopbaanbegeleiders tot conciërges.

Werkwijze

Aan de hand van een aantal korte situatiekaarten gaan we met elkaar het gesprek aan
over zorgwekkend gedrag en het signaleren hiervan. We gaan in op hoe je nadere
informatie verzamelt en welke mogelijkheden je juridisch en ethisch gezien hebt
wanneer er een vermoeden van zorgwekkend gedrag gesignaleerd wordt.
In de groep begeleidt de trainer de discussie over het moment van opschalen of actie
ondernemen en wordt besproken hoe je signalen van zorgwekkend gedrag of dreigend
geweld snel kunt oppakken en kunt verzamelen. Daarbij neemt de trainer de groep mee
in de theorie aan de hand van filmmateriaal, nuttige anekdotes en een uitleg over het
proces van radicalisering in verschillende stadia.
✓

Bij deze module kan ook een E-learningonderdeel (blijvend) worden aangeboden.

Prijs en inzet afhankelijk
van de planvorming

Quickscan planvorming
Resultaat

De bestaande of voorgenomen plannen zijn geanalyseerd op hun juistheid,
toepasbaarheid en toegankelijkheid. Ook zijn de plannen bekeken op hun invulling aan
wettelijke verplichtingen voor het onderwijs. Hieruit zijn aanbevelingen aanbevolen.

Voor wie

(Koepels van) onderwijsinstellingen van basis-, middelbaar- en hoger onderwijs.

Werkwijze

Trimension gebruikt haar ervaring en kennis binnen crisismanagement, risicomanagement,
crisisbeheersing en de onderwijssector om de bestaande of voorgenomen planvorming te
onderwerpen aan een quickscan. Deze quickscan kan in nauwe samenwerking met de
opdrachtgever. Een module Crisistafel kan na afronding van de quickscan ingezet worden.

Lerend evalueren

Plm. 10-15 deelnemers

4 uur

1 trainer

Prijs vanaf €1.100

Resultaat

De leerpunten uit relevante of meegemaakte crisis/incidenten zijn gezamenlijk benoemd
en omgezet in concrete afspraken voor verbeteringen en actiepunten om hiertoe te
komen.

Voor wie

❖ Betrokkenen bij een crisis of incident.
❖ Geïnteresseerden naar aanleiding van een relevant (extern) incident of crisis.

Werkwijze

Ieder incident en iedere crisis biedt kansen om ervan te leren. Afhankelijk van de aard
en omvang van het incident wordt in 1 of meerdere dagdelen met de betrokkenen
(intern en eventueel extern) het incident geëvalueerd op thema’s waar de organisatie op
wil focussen. De bijeenkomst is nadrukkelijk bedoeld om de kennis en inzichten van de
betrokkenen te vergroten en is dus niet gericht op (bestuurlijke) verantwoording.

