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

capaciteit. We zien dat het middelbaar beroepsonderwijs zich concentreert op zijn kerndoelstelling; het ontwikkelen van talent met praktische 

kennis en vaardigheden. Het gaat om betrouwbaarheid, gastvrijheid, imago en integriteit. Als dé toonaangevende partner die veiligheid creëert 

faciliteren we u graag, 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. 

Toezicht / (flexibele) intelligente cameratechniek

Om risico’s op diefstal of verduistering te beperken heeft u 
behoefte aan effectief toezicht binnen uw onderwijslocatie. 
Het valt echter niet mee om fysiek toezicht te organiseren 
op iedere uithoek van uw locatie(s).    

Daarin kunnen we voorzien met permanente of flexibele oplossingen voor 

cameratechniek, in combinatie met slimme Video Content Analyse (VCA). 

Mede op basis van innovatieve concepten, zoals All-In View (360 graden 

cameratechniek), TrigiACT (Alarmering, Cameratoezicht, Techniek), 

Virtual Close Protection (tracking & tracing, fencing, cameratoezicht) 

en autonome flexibel inzetbare units.

Cybersecurity / penetratietest voor ethische hackers

Het Internet of Things heeft zijn uitwerking niet gemist op het 
onderwijs. Personeelsinformatie wordt opgeslagen in de 
cloud en iPads hebben hun intreden gedaan in lesmethoden. 
Naast diefstal van privacygevoelige informatie kan hacking 
leiden tot ernstige versotring 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 kwets-

baarheden inzichtelijk maken. Ook adviseren we onderwijsinstellingen met 

het voorkomen van sabotage en examenfraude.

Persoonlijke veiligheid / crowd management en 
crisiscommunicatie

Instellingen voor middelbaar beroepsonderwijs zijn 
vaak omvangrijke en complexe objecten waarbinnen 
veel verkeersbewegingen plaatsvinden. Om risico’s 
op calamiteiten te voorkomen of beheersen heeft u 
behoefte aan crowd management en effectieve 
crisiscommunicatie. 

Net als bijvoorbeeld tijdens evenementen kunnen we voorzien 

in oplossingen om deze risico’s te beperken, bijvoorbeeld met 

flexibele inzet van technische oplossingen of inzet van verkeers- 

begeleiders/gastheren. In geval van calamiteiten bieden we, 

al dan niet gecoördineerd vanuit een meldkamer of onze 

AlarmServiceCentrale, effectieve middelen en procedures voor 

(massa) crisiscommunicatie. Onlangs ontwikkelden we bijvoorbeeld 

een nieuwe Trigion community-app en ondersteunen we de 

(door)ontwikkeling van de nationale 112 SOS Alarm-app.

Persoonlijke veiligheid / SOS-noodvoorzieningen en Finder-app

Medewerkers en studenten voelen zich niet altijd even veilig in en om uw locatie(s). 
Dit gevoel van onveiligheid vormt een bedreiging voor het imago van uw organisatie, 
voor huidige en toekomstige medewerkers en studenten. 

We kunnen voorzien in oplossingen die (het gevoel van) persoonlijke veiligheid bevorderen, bijvoorbeeld 

met SOS-noodpalen die zichtbaar binnen en om uw locatie gepositioneerd worden, met een direct 

verbinding naar een meldkamer of onze AlarmServiceCentrale. Ook bieden we de Trigion Finder-app, 

en slimme combinatie van communicatie, tracking & tracing en personenalarmering. Gebruikers zijn 

verzekerd van een permanente ‘lifeline’ en professionele respons bij calamiteiten.

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

Onderwijsinstellingen zijn (of voelen zich) 
in hoge mate verantwoordelijk voor de 
persoonlijke veiligheid van hun mede- 
werkers en leerlingen. Van leerkrachten 
en praktijkbegeleiders 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, ontruimings- 

oefeningen en dergelijke bent u bij Trigion aan het 

juiste adres. We beschikken over eigen trainings- 

locaties of komen naar u toe met onze Mobiele 

Trainingsunit (MTU).

Brandveiligheid / preventie en effectieve oplossingen

U bent zuinig op uw huisvestiging en 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, wateroverlast- en andere sensoren, 

maar ook met de (tijdelijke) inzet van brandwachten, advisering, opleidingen, etc. 
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Voorgaande toepassingen zijn vaak tot stand gekomen in co-creatie met andere onderwijsinstellingen 

of organisaties met vergelijkbare doelstellingen en processen. 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 studenten. 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 voor onderwijsinstellingen.


