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Kenniscentrum Evenementenveiligheid (KCEV)
Het KCEV bevordert de veiligheid en gezondheidsbescherming bij evenementen
door kennis en deskundigheid
centraal te stellen. Wij ondersteunen overheden en andere
professionals met training, informatie en advies.
Open Inschrijving
Op www.kcev.nl vindt u het
actuele overzicht van de open
inschrijvingsmogelijkheden.
Incompany
De cursus Veiligheid voor evenementenmakers kan incompany op een door u gewenste
locatie worden gevolgd.

Heeft u een coördinerende
rol bij de voorbereiding
en/of
uitvoering
van
evenementen?

Maatwerk
Indien u maatwerk wenst, dan
behoort dat uiteraard ook tot
de mogelijkheden.

Volg
de
cursus
Veiligheid
voor
evenementenmakers en ga goed voorbereid
te werk.

Voor vragen kunt u contact
opnemen met ons via
onderstaande gegevens:
Kenniscentrum Evenementenveiligheid
Zekeringstraat 1
1014 BM Amsterdam
020 - 3552 611
www.kcev.nl | info@kcev.nl

In twee dagen krijgt u praktisch
toepasbare kennis over verschillende
doorslaggevende factoren op het gebied
van evenementenveiligheid, waarmee
u de nodige houvast krijgt om de
veiligheidstaken uit te voeren. De cursus
behandelt vier thema’s.
HET WERKVELD
Er is aandacht voor procesmatige kaders en
richtlijnen binnen de overheid, de gevolgen
voor evenementenmakers en hun positie
in het geheel. U leert over bij evenementen
betrokken organisaties en verschillende
taken en verantwoordelijkheden bij deze
organisaties. De cursus behandelt ook
wet- en regelgeving, vergunningen en
samenwerking met overheidsorganisaties.

PUBLIEKSVEILIGHEID ORGANISEREN
De cursus behandelt welke factoren
bepalend
zijn
voor
een
veilige
publieksdichtheid en hoe daarop gestuurd
kan worden. Ook krijgt u inzicht in (on)mogelijkheden bij het omgaan met
mensenmenigten, inhoudelijke richtlijnen
en do’s en don’ts op het gebied van
crowdmanagement en ontruiming.
PLANVORMING
Inhoudselementen en aandachtspunten
van relevante plannen komen aan de orde.
U leert over het doel en de samenhang
van verschillende plannen, het creëren
van een goed risicobeeld en het opstellen
van scenario’s. In de cursus leert u ook
het beoordelen van een geschikt aantal
beveiligers op evenementen.
UITVOERING
Het gaat hierbij om hoe u optimaal kunt
samenwerken met de overheid tijdens een
crisis. Dit bevat het uitvoeren van de in de
planvorming voorbereide maatregelen, het
coördineren van de veiligheidsmaatregelen
en het uitvoeren van crisismanagement.
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IVON
De opleidingen en trainingen
van het KCEV worden verzorgd door Instituut Veiligheidsopleidingen Nederland
(IVON). Zie www.ivon.nl
Cursusmaterialen
Wij hechten veel waarde aan
kwalitatief hoogwaardige cursusmaterialen. Bij opleidingen
en trainingen verzorgen wij de
materialen om de opleidingen
succesvol af te ronden. U hoeft
dus niet zelf op zoek te gaan.
Opleidingslocaties
De opleidingslocaties voor de
modules in open inschrijving
zijn voorzien van alle benodigde voorzieningen, zoals: ruime
leslokalen, voldoende parkeergelegenheid en moderne
cateringfaciliteiten.
Opleidingsmogelijkheden
KCEV
Meer informatie over adviesen opleidingsmogelijkheden
is te vinden op www.kcev.nl.
Hier vindt u ook actuele data,
locaties en prijzen.
Voorwaarden
Op deze opleiding zijn de
algemene voorwaarden van
IVON van toepassing.

NA AFRONDING
Bij een succesvolle afronding van de cursus
ontvangt de deelnemer een certificaat van
deelname en de handout ‘Veiligheid voor
evenementenmakers’, die de deelnemer
helpt de geleerde stof toe te passen in de
praktijk.
OPZET EN SAMENHANG
De cursus duurt twee dagen. Beide
dagen wordt theorie gecombineerd met
praktijkcasussen en oefeningen. Aan het
einde van de tweede dag worden de
deelnemers getest op hun kennis in de vorm
van een opdracht. De cursus is gebaseerd
op good practices, ontwikkelingen in de
eventsector, wetenschappelijke inzichten
en Nederlandse wet- en regelgeving.
BEGELEIDING
De cursus wordt verzorgd door vakkundige
docenten. De docenten hebben ruime
werkervaring, een passende achtergrond
en veel ervaring met het verzorgen van
trainingen en opleidingen.
GESCHIKT VOOR
Organisatoren van evenementen (profit
en
non-profit),
productiebedrijven,
evenementen-/organisatiebureaus
en
beveiligingsorganisaties.

DATA EN PRJZEN
De kosten voor de opleiding inclusief
lesmateriaal, handout en certificaat van
deelname bedragen € 995,00 exclusief BTW.
Kijk voor de eerstvolgende cursusdagen op
www.kcev.nl/oto.
DUUR
De
cursus
Veiligheid
voor
evenementenmakers duurt twee dagen. De
opleiding kan ook verspreid worden over
vier dagdelen.
MEER INFORMATIE
Bel of mail naar het KCEV voor meer
informatie over de cursus Veiligheid voor
evenementenmakers.

EXTRA MODULES
De
basiscursus
Veiligheid
voor
evenementenmakers
kan
incompany
worden aangevuld
met
diverse
specialisatiemodules,
afhankelijk
van
uw
opleidingswensen.
Neem
voor
opleidingsadvies contact op met het KCEV.
EVENT SAFETY ATTENDANT
Voor medewerkers met een uitvoerende
functie op evenementen biedt het KCEV
de opleiding Event Safety Attendant
(ESA) aan. Een vierdaagse opleiding
die veiligheidsmedewerkers specifieke
kennis en inzichten biedt die vereist zijn
bij het uitvoeren van veiligheidstaken op
evenementen.

