
De onderwijssector wordt geconfronteerd met diverse maatschappelijke ontwikkelingen, die van invloed zijn op de beschikbare 

middelen en capaciteit. We zien dat professionals roeien met de riemen die ze hebben, maximaal aandacht besteden aan hun leerlingen 

en (veiligheids)risico’s en bedreigingen nog wel eens uit het oog verliezen. Als dé toonaangevende partner die veiligheid creëert nemen  

we die (latente) zorg graag uit handen, vanuit een voortdurende dialoog om onze toegevoegde waarde nog verder te ontwikkelen.  

We leveren de producten en diensten die u aan ons vraagt, het liefst vanuit integrale oplossingen en beheersmaatregelen, maar altijd 

vanuit uw kerndoelstellingen en relevante risico’s en bedreigingen. 

Objectbeveiliging / sensoren en andere (alarm)systemen

Mede omdat het budget voor (basis)onderwijs steeds verder onder 
druk komt te staan, bent u zuinig op de beperkte middelen die u tot uw 
beschikking heeft. Om risico’s op diefstal of verduistering te beperken heeft 
u behoefte aan effectief toezicht en alarmering in geval van calamiteiten.

Daarin kunnen we voorzien door uw basisschool te voorzien van sensoren en andere (alarm)

systemen, die we aansluiten op onze AlarmServiceCentrale (PAC-1).

Objectbeveiliging / professionele respons

Om risico’s op diefstal of verduistering te beperken heeft u behoefte aan effectief toezicht en 
alarmsering in geval van calamiteiten. U kunt uw medewerkers vervolgens vragen incidenten op 
de volgen, maar uit veiligheids- en praktische overwegingen is dat niet altijd gewenst of mogelijk.

Hierin kunnen we voorzien door alarmering te koppelen aan onze mobiele surveillancedienst, die landelijk actief is en 
prioriteit geeft aan (inbraak)meldingen die steeds minder aandacht krijgen van publieke hulpdiensten zoals politie. 

Verkeersveiligheid / crowd control 
en verkeersbegeleiding

Basisscholen zijn vaak midden in de 
wijk gevestigd. Rond begin en einde 
van lestijden ontstaat piekbelasting in 
verkeersbewegingen rond de basis-
school, met alle risico’s ten aanzien 
van verkeersveiligheid en persoonlijke 
veiligheid van leerlingen als gevolg. 

Net als bijvoorbeeld tijdens evenementen 

kunnen we voorzien in oplossingen om  

deze risico’s te beperken en beheersen, 

bijvoorbeeld met flexibele inzet van 

verkeersbegeleiders. 

Persoonlijke veiligheid / safety opleidingen met inzet Mobiele 
Trainingsunit (MTU)

Basisscholen zijn (of voelen zich) in hoge mate verantwoordelijk voor 
de persoonlijke veiligheid van hun medewerkers en leerlingen. Van 
leerkrachten wordt een hoge mate van zelfredzaamheid verwacht, met 
het risico dat calamiteiten onvoldoende effectief worden aangepakt.

Natuurlijk kunnen we een volledige BHV-organisatie adviseren en implementeren, 

maar ook voor trainingen op het gebied van EHBO, BHV, AED en reanimatie, trauma 

hulpverlening, ontruimingsoefeningen en dergelijke bent u bij Trigion aan het juiste 

adres. We beschikken over eigen trainingslocaties of komen naar u toe met onze 

Mobiele Trainingsunit (MTU).

Brandveiligheid / preventie en
effectieve oplossingen

U bent zuinig op uw huisvestiging en 
beperkte middelen u tot uw beschikking 
heeft. Om risico’s op calamiteiten, zoals 
brand en wateroverlast, te beperken heeft 
u behoefte aan preventieve maatregelen 
én effectieve oplossingen om calamiteiten 
voorkomen en te beheersen. 

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met 

bouwkundige maatregelen, zoals de installatie 

en het onderhoud van brandblusmiddelen, water-

overlast- en andere sensoren, maar ook met de 

(tijdelijke) inzet van brandwachten, advisering, 

opleidingen, etc. Cybersecurity / penetratietest voor ethische hackers

Het Internet of Things heeft zijn uitwerking niet gemist op het (basis)
onderwijs. Personeelsinformatie wordt opgeslagen in de cloud en iPads 
hebben hun intreden gedaan in lesmethoden. Naast diefstal van privacy-
gevoelige informatie kan hacking leiden tot ernstige verstoring van het 
leerproces of serieuze imagoschade. Om risico’s te voorkomen heeft u 
behoefte aan virtuele beveiligingsmaatregelen en toezicht. 

Daarin kunnen we bijvoorbeeld voorzien met consultancy en advisering, maar ook met 

(virtuele) penetratietesten door ethische hackers die kwetsbaarheden inzichtelijk maken.
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Voorgaande toepassingen zijn vaak tot stand gekomen in co-creatie met andere onderwijsinstellingen. 

Vanuit een constructieve dialoog over doelstellingen en bijbehorende risico’s en bedreigingen ontstaan 

creatieve ideeën over effectieve beheersmaatregelen. In deze dialoog gaat het steeds minder over  

individuele producten en diensten (beveiliging) en steeds meer over integrale oplossingen en de toegevoegde 

waarde (veiligheid) daarvan voor uw organisatie, medewerkers en leerlingen. Eenzelfde dialoog starten  

we graag ook met u. Daag ons uit en neem contact op met klantdirecteur Lonneke Ahlers of consultant 

veiligheid Hans Nobbenhuis. Beiden hebben ruime ervaring binnen de sector en het implementeren van 

integrale oplossingen die veiligheid creëren in en om basisscholen


