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Toolkit 1,5 meter 

De scholen gaan de komende periode gefaseerd 
opstarten met fysiek onderwijs. In veel gevallen 
zijn de gebouwen een maand gesloten geweest 
of zeer beperkt gebruikt. Het opstarten vraagt 
om een gedegen aanpak voor een veilige en 
prettige leeromgeving in tijden van Covid-19. 
School Facility heeft als specialist in facilitair en 
huisvesting praktische tips en een toolkit ont-
wikkeld voor de schoolleiding en beheerders.

Bij het opstarten van het onderwijs in de 
nieuwe realiteit is het belangrijk om een aantal 
zaken goed tegen het licht te houden, zoals 
de instellingen van het klimaatsysteem, het 
schoonmaakprogramma, de looproutes en een 
normering voor het aantal medewerkers in de 
personeelskamer of leerlingen in de aula. Op al 
deze praktische vragen geeft School Facility op 
basis van een (online) intake antwoord en levert 
binnen 3 werkdagen een maatwerk protocol aan 
voor uw school. 

Naast het protocol is het belangrijk om een 
aantal praktische zaken te regelen zoals 
spatschermen, handgel, aanvullende be-
schermingsmiddelen voor de BHV’ers, signing, 
stickers en een instructie voor leveranciers. Dat 
alles wordt geleverd in de toolkit ‘1,5 meter on-
derwijs’ en binnen enkele werkdagen op locatie 
bezorgd. De toolkit bevat alles wat een be-
heerder nodig heeft om de voorbereidingen te 
treffen voor de geldende maatregelen. Zodat u, 
ook nu, op een veilige en gecontroleerde wijze 
onderwijs kunt garanderen.

Meer informatie? De adviseurs van School 
Facility staan klaar voor al uw vragen op 
0172-745085.

 
School Facility 
www.schoolfacility.nl

Printdienst

Printen en kopiëren is nog steeds een belang-
rijk onderdeel van het primaire proces binnen 
het onderwijs. Om controle te hebben op de 
hoeveelheid gemaakte afdrukken betalen 
de leerlingen voor deze dienst en printen de 
medewerkers gereguleerd. Iedere organisatie 
heeft behoefte aan een professioneel Print 
Management Systeem voor beveiligd, geregu-
leerd en betaald printen.

Naast deze onderdelen is de inrichting van de 
juiste scanflow(s) essentieel voor het gehele 
werkproces.

Xafax ziet een trend om de printomgeving 
en betaaloplossing los uit te vragen van de 
(printer/MFP-)hardware. Het om de 3 jaar 
opnieuw aanschaffen van dure softwarelicen-
ties is immers niet aantrekkelijk, omdat die 
software steeds verder geïntegreerd is in het 
ICT-landschap. 

Daarnaast is er veel vraag naar een printom-
geving in de Cloud. IT-medewerkers worden 
hiermee steeds meer ‘regiehouder’. De on-
derwijsinstelling is op zoek naar de juiste 
kennispartner voor de langere termijn om zowel 
betalen als gereguleerd printen, kopiëren en 
scannen aan te bieden aan haar gebruikers. 
Hiermee wordt voorkomen dat de zorgvuldig 
gekozen werkprocessen elke 3 jaar opnieuw 
moeten worden ingeregeld. 

Voor meer informatie kunt u ons bereiken via 
072-566 7400 of via onze website.

Xafax 
www.xafax.nl
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Adviesvaardigheden

FiAC start op 11 maart 2020 met een nieuwe 
tweedaagse training ‘Adviesvaardigheden’. 
Doelgroep zijn in het onderwijs werkza-
me stafmedewerkers en personeelsleden die 
een staftaak ‘erbij doen’ in hun takenpakket. 
Zij tonen vaak een grote betrokkenheid en 
hebben veel kennis van zaken, maar kennen 
ook het gevoel dat hun inbreng regelmatig 
verloren gaat in de waan van de dag, op de 
lange baan belandt of verzandt in een interne 
belangentegenstelling. 

In een workshop-achtige setting wordt gewerkt 
aan vaardigheden als de juiste, strategische ar-
gumenten aandragen, belangen samenbrengen 
en weerstanden doorbreken. De hoofdonderde-
len van de training zijn:

• Reflectie op de eigen rol als interne adviseur
• Opstellen van een overtuigend advies
• Het voeren van adviesgesprekken
• Omgaan met tegenwerking en 

‘vertragingstechnieken’

Doel van de training is professionals beter in 
staat te stellen hun eigen plannen en voorstel-
len binnen de schoolorganisatie doorgevoerd 
te krijgen. In de training vindt ook zelfreflec-
tie plaats, die wordt afgezet tegen een aantal 
adviesstijlen. Via praktische oefeningen komen 
deelnemers tot de adviesstijl die het beste 
bij hen past. Geleerd wordt strategisch met 
collega’s samen te werken en te argumente-
ren vanuit het schoolbeleid, maatschappelijke 
ontwikkelingen en wettelijke kaders. 

FiAC Opleidingen & Trainingen
www.fiac.nl

PSD2 wetgeving 

Persoonlijke betaalgegevens. Deze gegevens 
zijn alleen bij u en uw bank bekend, toch? Nu 
nog wel, maar door de nieuwe PSD2 wetgeving 
kunnen ook andere bedrijven naast uw bank 
toegang krijgen tot uw gegevens. Als u daar 
toestemming voor geeft, tenminste.

Bedrijven die iets met de betaalgegevens willen, 
moeten hiervoor een vergunning hebben. Deze 
bedrijven worden eerst uitgebreid gescreend 
door de Nederlandsche Bank. Daarnaast is 
er toezicht op de PSD2 richtlijn door diver-
se autoriteiten zoals de AFM en de Autoriteit 
Persoonsgegevens. 

Wat is PSD2?
PSD2, kort voor Payment Services Directive 2. 
Tot voor kort moesten we er niet aan denken: 
anderen die toegang hebben tot uw betaal-
gegevens. In 2014 was er ophef over een plan 
van ING, die het betaalgedrag wilde delen met 
bedrijven. Dit ging toen niet door, omdat er te-
veel commotie ontstond. In 2019 is dat anders. 
Nu gaan alle banken betaalgegevens delen. Niet 
zozeer omdat ze dat willen, maar omdat dat 
moet van Europa.

Met de PSD2 wet (richtlijn) wil Europa dat niet 
de bank, maar de consument zelf de baas wordt 
over zijn betaalgegevens. Daarbij hoopt men 
dat er meer concurrentie en innovatie ontstaat 
in het betaalverkeer. Zo kunnen partijen nieuwe 
diensten ontwikkelen rond uw bankrekening. 
Ook Xafax ontwikkelt betaaldiensten die door 
PSD2 mogelijk worden. 

Meer informatie over PSD2?
Neem voor meer informatie contact met ons op 
via 072-5667400 of www.xafax.nl.

Xafax 
www.xafax.nl
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Preventie autoriteit  

Er komt heel wat bij kijken om collega’s veilig en 
gezond te laten werken. Preventiemedewerkers 
moeten over hun bevindingen overleggen en ad-
viseren, soms aangeven dat dingen snel anders 
moeten. Overtuigingskracht hebben ze nodig, 
net als sociale en communicatieve vaardigheden. 
Om beter staande te blijven in lastige gespreks-
situaties en effectiever te kunnen adviseren is er 
nu de nieuwe cursus van NISHV. 

Het cursusaanbod begint met het aandragen van 
basiskennis, gevolgd door een verdiepingscursus. 
In het nieuwe derde deel is er aandacht voor 
de vaardigheden om met de verworven kennis 
echt het verschil te maken. Een preventieme-
dewerker die een gevaarlijke situatie vaststelt, 
moet met succes de verantwoordelijken kunnen 
aanspreken. 

Deze cursus draagt de competenties aan die 
zorgen dat er geluisterd wordt en voorkomen dat 
een urgente kwestie verzandt:

• Groeien in de rol van interne preventieadvi-
seur van MR en schoolleiding.

• Communiceren en participeren in overleg met 
de schoolleiding, MR en externen

• Omgaan van lastige gespreks- en werksitua-
ties (praktijkoefeningen)

• Ontwikkeling van de preventiemedewerker 
tot een autoriteit op Arboterrein. 

‘Preventiemedewerker in het onderwijs 3’ wordt 
op 8 april 2020 voor het eerst gegeven. De cur-
sus wordt ondersteund met ‘blended learning’ 
via de online leeromgeving mijn.nishv.nl. Hier 
kunnen de docent en de deelnemers documen-
ten uitwisselen en staan de nodige naslagwerken 
online. Kijk voor meer informatie op  www.nishv.
nl/cursus/preventiemedewerker of bel gerust 
naar (0252) 340 412. 

NISHV 
www.nishv.nl

Logistiek op orde

Het slimmer investeren in huisvesting wordt met 
de komst van e-learning en afstandsonderwijs 
steeds belangrijker. Waar voorheen op basis 
van het aantal studentinschrijvingen redelijk 
snel een inschatting gemaakt kon worden voor 
de benodigde huisvesting, is dit tegenwoor-
dig een stuk complexer. Niet alleen e-learning 
en afstandsonderwijs zijn hier een belangrijke 
oorzaak van, ook de continu veranderende vorm 
van onderwijs speelt een rol.

De vraag naar huisvesting wordt deels bepaald 
tijdens het roosteren, waarbij de roosters o.a. 
afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van 
docenten. De beschikbaarheid van docenten is 
op haar beurt weer afhankelijk van de beschik-
bare financiële middelen. Dit alles benadrukt 
dan ook dat huisvesting sterk in relatie staat tot 
onderwijslogistiek. Onderstaande vraagstukken 
kunnen dan ook zeer waardevol zijn voor het 
bepalen van de benodigde huisvesting op zowel 
korte als lange termijn:

• Wat is de vraag naar de verschillende type 
lokalen gedurende een onderwijsperiode?

• Welke capaciteit wordt gevraagd? Bijvoorbeeld: 
hoeveel lokalen met een capaciteit van 20 
studenten hebben wij nodig?

• Hoe vol zitten de lokalen daadwerkelijk en 
hoe ervaren studenten de bezetting van de 
lokalen?

• Wordt het maximale rendement behaald uit de 
huidige manier van zalen toewijzen?

Senz Interim ondersteunt u graag in het beant-
woorden van bovenstaande vraagstukken. De 
contactpersoon is Robin Frölich en is telefonisch 
bereikbaar op 06 11198132. 

Senz Interim
www.senzinterim.nl 
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Xafax 
www.xafax.nl
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Corona hoort in RI&E

Nu we ermee rekening moeten houden dat 
Covid-19 langere tijd een bedreiging voor onze 
gezondheid vormt, behoort bescherming van 
leerlingen en personeel deel uit te maken van 
het veiligheidsbeleid van scholen. Besmetting 
is op school een reëel risico dat hoort te wor-
den beschreven in de RI&E. De huidige periode 
vormt een schoolvoorbeeld voor de plicht de 
RI&E steeds actueel te houden. Voorkomen van 
besmetting belandt via de RI&E vanzelfsprekend 
in het Plan van Aanpak.

NISHV kan scholen uiteraard ondersteunen met 
periodieke aanpassingen van de RI&E, maar heeft 
een voorkeur voor een dynamisch RI&E. Met de 
juiste processen eromheen kan dit belangrijkste 
document voor de schoolveiligheid doorlopend 
worden aangepast en aangevuld, wanneer daar 
binnen of nabij de school aanleiding toe is. De 
centrale rol in deze processen vervult de pre-
ventiemedewerker, een functionaris die verplicht 
aanwezig op iedere onderwijslocatie.

In de leergang ‘Preventiemedewerker in het 
onderwijs’, die op 25 september 2020 weer van 
start gaat, wordt uitgebreid ingegaan op het 
dynamisch maken van de RI&E. De derde en 
laatste dag staat in het teken van het adviseren 
aan directie en medezeggenschapsraad. Want een 
RI&E mag geen papieren tijger zijn. Zoals de snel-
le uitbraak van het Covid-19 virus ons leert draait 
schoolveiligheid om een combinatie van voor-
bereid zijn èn doortastend handelen. Een goed 
opgeleide preventiemedewerker kan in beide een 
grote inbreng hebben.

Meer informatie over NISHV Schoolveiligheid en 
Schoolhulpverlening via 0252-340413, onze web-
site of mail naar contact@nishv.nl.

NISHV 
www.nishv.nl

Facility wordt blended

Samenkomen wanneer dat nodig is en online 
werken wanneer dit mogelijk is. Kort gezegd 
is dat het uitgangspunt van blended learning. 
Vanaf november 2020 geldt dit ook voor de 
leergang ‘Facility Management’ van FiAC. Na 
eerdere, inhoudelijke, vernieuwingen gaat deze 
reeds 25 jaar succesvolle leergang qua lesvorm 
op de schop. “Ontmoeting met collega’s is en 
blijft belangrijk en wordt ook hoog gewaar-
deerd. Maar voor drukbezette professionals is 
het ook fijn minder vaak te hoeven reizen,” stelt 
kerndocent Henk Visschedijk.

Met webinars tussen de bijeenkomsten 
verwacht hij meer ruimte te maken voor actu-
aliteiten die aan het beroep raken. “Een goede 
leergang draagt niet alleen de basiskennis aan 
die nodig is voor een beroep, maar leert ook 
daarmee te handelen in de actuele praktijk. 
Sinds dit schooljaar werken we voor de onder-
steuning van onze cursussen met mijn.fiac.nl, 
een digitale leeromgeving. Al het lesmateriaal 
staat daarop en vaak plaatsen we naar aan-
leiding van een cursusdag aanvullende, extra 
naslag online. De ervaringen zijn positief en dus 
gaan we nu een stap verder.”

De keuze voor Facility Management als eerste 
leergang in blended learning is een bewuste. 
“De coronacrisis heeft het onderwijs extra be-
wust gemaakt van noodzakelijke veranderingen 
in het primaire proces. Facility Managers staan 
in de frontlinie om vernieuwingen technisch en 
organisatorisch mogelijk te maken. Eigen erva-
ring met blended learning komt hen van pas bij 
het faciliteren van schoolleiders en docenten.”

 
FiAC Opleidingen en Trainingen 
www.fiac.nl


