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Een initiatief van VH en UNL

https://integraalveilig-ho.nl/portfolio/
https://www.integraalveilig-ho.nl/instrument/e-learning-zorgwekkend-gedrag/
https://www.integraalveilig-ho.nl/instrument/toolkit-implementatie-iv-framework/
https://www.integraalveilig-ho.nl/nieuws/advies-governance-van-cybersecurity-kennisveiligheid/
https://integraalveilig-ho.nl/wp-content/uploads/Platform-Integrale-Veiligheid-hoger-onderwijs-Risico-en-Dreigingsbeeld-Hoger-Onderwijs-2021.pdf
https://www.integraalveilig-ho.nl/instrument/inzicht-in-polarisatie-3-animaties/
https://integraalveilig-ho.nl/portfolio/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/crisismanagement/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/internationalisering/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/privacy-cybersecurity/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/sociale-veiligheid/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/integriteit/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/kennisveiligheid/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/gebouwveiligheid-bhv/
https://integraalveilig-ho.nl/zorgwekkend-gedrag-en-radicalisering/
https://integraalveilig-ho.nl/thema/arbo-milieu/
https://www.youtube.com/watch?v=sFBowiyGqEI
https://integraalveilig-ho.nl/bewustzijn/
https://integraalveilig-ho.nl/beleid/
https://integraalveilig-ho.nl/organisatie/
https://integraalveilig-ho.nl/continuiteitmanagement/
https://integraalveilig-ho.nl/risicomanagement/
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Platform IV-HO 

Het platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) is opgericht naar 
aanleiding van de ‘intentieverklaring integrale veiligheid hoger onderwijs’ van 
de Universiteiten van Nederland (UNL), Vereniging Hogescholen (VH) en het 
ministerie van OCW. Het platform is ondergebracht bij SURF met als doel om 
het integrale veiligheidsbeleid in het hoger onderwijs verder te ontwikkelen naar 
voorbeeld van SURF om de samenwerking tussen instellingen te bevorderen 
door het delen van expertise, ervaring en kennis.

Integrale benadering 

Veiligheid is van oudsher een secundair proces binnen onderwijsinstellingen 
met aparte silo’s voor bijvoorbeeld arbo, safety, security en ICT. De professio-
naliteit binnen deze kolommen is hoog, maar levert voor de bestuurder een  
gefragmenteerd beeld op van veiligheid. Met een integrale benadering, bestaande  
uit een PDCA-cyclus van risico-inventarisatie en -beoordeling, organisatie, beleid 
en bewustzijn, ontstaat een overkoepeld beeld van de veiligheidssituatie  
en risico’s op alle thema’s in relatie tot de kerndoelen van de instelling: 
onderwijs en onderzoek. Een proactieve veiligheidsfunctie vermindert de 
kosten, verkleint de kans op incidenten en vergroot het veiligheidsbewustzijn. 
Bekijk hier de animatie over het framework Integrale Veiligheid.

Community Integrale Veiligheid 

De Community Integrale Veiligheid (IV) is de plek waar (integrale) veiligheids-
adviseurs van hoger onderwijsinstellingen samenwerken aan het ontwikkelen 
en delen van kennis, kunde en ervaring ten behoeve van de ontwikkeling van  
integraal veiligheidsbeleid van hoger onderwijsinstellingen. Dat doen zij door  
deel te nemen aan workshops en bijeenkomsten en door met elkaar in werk-
groepen te bouwen aan tools, handreikingen en templates, in samen werking 
met de diverse thematische expertgroepen in het hoger onderwijs. Zo wordt 
voortdurend gewerkt aan het veiligheidsbeleid van hoger onderwijsinstellingen 
ten behoeve van een veilige leer- en werkomgeving voor studenten, docenten, 
onderzoekers en personeel.

Een initiatief van VH en UNL

https://www.universiteitenvannederland.nl/
https://www.vereniginghogescholen.nl/
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-onderwijs-cultuur-en-wetenschap
https://www.surf.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=sFBowiyGqEI
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