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Welkomstwoord
Het hoger onderwijs telt ruim 750.000 studenten en bijna 100.000
professionals die allemaal met hun eigen verantwoordelijkheden en op hun
eigen manier bezig zijn met kennis- en waardenoverdracht, persoonlijke groei
en wetenschappelijke vooruitgang. Hoger onderwijsinstellingen staan voor de
niet geringe taak om hen een veilige leer- en werkomgeving te bieden.
Het Programma Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO), ooit gestart als
innovatieve projectgroep in 2010 om het veiligheidsbeleid van instellingen te
verbeteren, heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot hét
samenwerkingsverband voor hoger onderwijsinstellingen waar Rijksoverheid
en ketenpartners op aan kunnen sluiten, ervaringen en expertise kan worden
gedeeld, en projecten geïnitieerd om nieuwe uitdagingen op te pakken.
Nu, acht programmajaren later, is het tijd om de balans op te maken en met
elkaar te bespreken hoe we als sector nu verder aan de slag kunnen gaan, niet
gedreven door incidenten maar omdat we zelfbewust onze maatschappelijke
opdracht willen vervullen en daarvoor onze mensen die zich daar dagelijks voor
inzetten een veilige leer- en werkomgeving willen bieden.
Het is goed om te merken dat we dit gesprek met zoveel mensen kunnen
voeren tijdens de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs. Namens de
stuurgroep IV-HO wil ik u dan ook een fijne conferentie toewensen.
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep IV-HO,
Ron Bormans
Voorzitter CvB Hogeschool Rotterdam
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Programma Safe & Open Hoger Onderwijs
09:30 - 10:00

Inloop

10:00 – 10:15

Welkom door Anton Pijpers (vzt CvB, UU) en opening door
Ron Bormans (vzt Stuurgroep IV-HO)

10:15 – 10:45

Keynote Maxim Februari: ‘Is het veilig een mening te
hebben?’

10:45 – 11:30

Forumgesprek Raad van Advies IV-HO over ‘de veiligheid
van meningsvorming’, geleid door Bram Douwes

11:30 – 12:15

Overdracht programma IV-HO en presentatie samenwerking
OCW, VH en VSNU

12:15 – 13:15

Lunch met collega’s uit uw regio

13:15 – 13:35

Presentatie Afwegingskader Huiselijk Geweld &
Kindermishandeling

13:40 – 14:00

Presentatie Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs

14:00 – 15:15

Workshops

15:15 – 16:15

Privacy event

16:15 – 16:30

Wrap up en vooruitblik door Marjolein Jansen (stuurgroep
IV-HO)

16:30

Feestelijke borrel
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Plattegrond academiegebouw
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Presentaties
Afwegingskader Huiselijk Geweld & Kindermishandeling
Vanaf 1 januari 2019 is iedere (hoger) onderwijsinstelling verplicht een
afwegingskader te hebben waarin staat hoe wordt gehandeld bij vermoedens
van huiselijk geweld of kindermishandeling bij studenten en medewerkers. In
deze presentatie zal het programma IV-HO een afwegingskader presenteren
dat in het hoger onderwijs gebruikt zal worden om aan deze nieuwe wetgeving
te voldoen. In deze presentatie wordt niet alleen stil gestaan bij de vormgeving
van het afwegingskader, maar ook hoe u dit afwegingskader op uw instelling
kunt implementeren om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Dreigingsbeeld Hoger Onderwijs
In opdracht van het programma IV-HO heeft het COT een dreigingsbeeld
ontwikkeld voor het Hoger Onderwijs. De informatie uit het dreigingsbeeld
kunt u gebruiken bij het opstellen van een risicoanalyse van uw eigen instelling.
In deze presentatie zult u niet alleen de belangrijkste uitkomsten te horen
krijgen, maar ook leren hoe u het dreigingsbeeld in uw instelling in gesprek
kunt brengen.
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Workshops
Integrale Veiligheid, wat is dat eigenlijk?
De term ‘Integrale Veiligheid’ wordt vaak te pas en te onpas gebruikt. Maar wat
wordt er nu eigenlijk exact bedoeld met Integrale Veiligheid? En wat houdt dit
precies in voor uw instelling? In deze workshop neemt Integraal
Veiligheidsmanager Timo Stortenbeker u mee aan de hand van de meest
recente wetenschappelijke inzichten en zijn eigen persoonlijke ervaringen in
wat Integrale Veiligheid is en wat de voordelen van een Integraal
Veiligheidsbeleid zijn.
Een modelgesprek of gespreksmodel over veiligheid tussen CvB & RvT
Een interactieve workshop over een praktisch toepasbaar model voor het
gesprek tussen CvB en RvT van een hoger onderwijsinstelling over Integrale
Veiligheid en integraal risicomanagement en met name over een Risk Appetite
Statement.
Na een korte inleiding en duiding van begrippen komen via action learning de
volgende vragen aan de orde: waarom zou het gesprek over integrale veiligheid
gevoerd moeten worden - en waarom niet? Wat is het beoogd doel van het
gesprek over Integrale Veiligheid en hoe bepaal je de inhoud? Dit betekent een
afbakening: waar zal het over gaan maar ook: waar zal het in ieder geval niet
over gaan. Wat is een juiste setting voor bovengenoemd gesprek, welke
voorwaarden zijn nodig en hoe kan dit georganiseerd worden? Wat kunnen
succes- en faalfactoren zijn in dit gesprek?
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Integrale Veiligheid, een lange weg te gaan?
Als u weet wat Integrale Veiligheid precies is, is de volgende vraag: hoe kunt u
nu een Integraal Veiligheidsbeleid invoeren op uw instelling? En welke
uitdagingen brengt dit met zich mee? In deze workshop vertelt Kees Vos, Arboen milieudeskundige bij de UU, hoe hij de overgang naar een Integraal
Veiligheidsbeleid heeft ervaren en welke uitdagingen de UU heeft moeten
overwinnen om tot een integrale benadering van veiligheid te komen.
De Crisisapp experience
Twee onderwijsinstellingen (Inholland en COG) hebben samen met het COT de
Crisisapp voor het onderwijs ontwikkeld. Een laagdrempelig middel dat uw
crisisorganisatie en de respons ondersteunt bij een crisis(oefening). Bent u
benieuwd hoe de app ook uw onderwijsinstelling kan ondersteunen? In deze
workshop krijgt u de mogelijkheid om de app persoonlijk uit te testen op uw
eigen device. Gezamenlijk doorlopen we casuïstiek en kunt u de werking van de
app direct ervaren op uw eigen telefoon of tablet. Mede-ontwikkelaar Koen
Heijndijk (COG) en Michael Mehrow (projectleider crisismanagement IV-HO)
begeleiden de workshop.
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Organisaties
De conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs is geïnitieerd door de stuurgroep
IV-HO bestaande uit de volgende leden:
 Vzt. Ron Bormans, voorzitter CvB HR
 Marjolein Jansen, vicevoorzitter CvB VU
 Elmer Sterken, rector magnificus RUG
 Erwin Bleumink, bestuurslid SURF
 Feite Hofman, directeur HO&S, ministerie OCW
 Ron Massink, manager Integrale Veiligheid TU Delft
 Bastiaan van Vliet, programmamanager IV-HO (secretaris)
De UU heeft het academiegebouw beschikbaar gesteld voor de universiteit
voor de conferentie Safe & Open Hoger Onderwijs, waarvoor hartelijk dank.
De conferentie ‘Safe & Open Hoger onderwijs’ is georganiseerd door:
 Bastiaan van Vliet, programmamanager IV-HO
 Charlie van Genuchten, beleidsmedewerker IV-HO
 Klaasjan Boon, programmasecretaris IV-HO
 Joanne Proctor, medewerker corporate communicatie UU
Een speciaal dankwoord gaat uit naar alle mensen die geholpen hebben bij de
organisatie van deze conferentie, naar alle sprekers en natuurlijk ook naar u,
voor uw belangstelling om deel te nemen.
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