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Nu ook open

inschrijving!



Voor wie is de cursus Toezicht en handhaving op
evenementen?
(Senior) Boa’s, gemeentelijke toezichthouders en coördinatoren
binnen domein 1.

Training
Toezicht en Handhaving op
evenementen

Wat wordt er behandeld tijdens de training Toezicht en
Handhaving op evenementen?

Voorstellen en inventarisatie leerdoelen
Introductie proces
evenementenveiligheid

Ketenpartners bij evenementen
Toepassing bestuursrechtelijke
maatregelen
Afronden van de dag

DAG 1 Toezicht en handhaving op
evenementen: wat komt erbij kijken

lunch

Inzet beveiliging
Introductie crowdmanagement

Vluchten en ontruimen
Samenwerking
Afronden van de cursus

DAG 3 Omgaan met crowds tijdens een
evenement

lunch

Risico’s op evenementen
Risico’s alcohol
Risico’s drugs
Verkeersveiligheid

Risico’s brandveiligheid
Geluid
Specialistisch toezicht
Afronden van de dag

DAG 2 Veiligheid op evenementen

lunch
Uw lessen worden verzorgd door
ervaren praktijkdocenten
Hoog slagingspercentage
Optimale voorbereiding op de praktijk
Begrijpelijk lesmateriaal van hoge
kwaliteit
Zowel open inschrijving als incompany
mogelijkheden

Waarom kiest u voor de
training van NIVOO?



Vooropleiding en opleidingsniveau
Niveau 3+ , met iets meer dan gemiddelde sociale
vaardigheden.
Technisch inzicht is een pré.
Belangstelling voor de horecabranche is aanbevolen.

3 dagen

Opleidingsduur en studiebelasting

Lesmateriaal en Elektronische Leeromgeving (ELO)

Open inschrijving en incompany

In totaal duurt de training 3 weken. De 3 lesdagen worden klassikaal verzorgd,
waarbij we uitgaan van 1 lesdag per week.

Bij de training wordt gebruik gemaakt van digitaal lesmateriaal en een handout.

Inschrijfkosten
Drie klassikale lessen
Begeleiding van de docent
Het lesmateriaal
Lunch, koffie en thee tijdens de lesdagen

De cursus wordt regelmatig gepland via open inschrijving. Iedere individuele
deelnemer kan hiervoor worden ingeschreven. De genoemde opleidingskosten
zijn voor onze open inschrijving en zijn inclusief:

Heeft u meerdere kandidaten voor de opleiding, neemt u dan contact op met
onze opleidingsadviseur voor meer informatie over de incompany mogelijkheden
en de daarbij horende tarieven.

Training
Toezicht en Handhaving op
evenementen

09.00 - 16.30 uur



Onze kernwaardenOnze kernwaarden
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Als kwaliteitsopleider werken we dagelijks aan opleidingen waar cursisten zéér tevreden over zijn.
Daarbij spelen de kwaliteit van het lesmateriaal en de inzet van onze docenten natuurlijk een grote rol.

Even belangrijk zijn zaken zoals cursisten- administratie, techniek, design, advisering en planning.
NIVOO zet zich in om daar optimaal invulling aan te geven en ondersteunt daarbij cursisten,

opdrachtgevers, docenten en interne medewerkers om het beste uit zichzelf te halen.

Opleiden is niet alleen ons werk, het is ook onze passie! Met onze opleidingen worden cursisten beter
in hun werk. Door de opleiding zo positief en leuk mogelijk te maken, kunnen we ze helpen groeien!
Daar zijn we goed in en dat doen we graag. Taken worden enthousiast (met plezier en met energie)
opgepakt. Elke medewerker draagt bij aan het groeiproces van onze cursisten en is waardevol in dat

proces.

Als opleider zijn we dagelijks voor u aan het werk. We helpen u graag groeien in uw vak! Wat we daarbij
nog meer belangrijk vinden? Dat leest u in onze kernwaarden:

We leiden duizenden cursisten per jaar op. Veel cursisten volgen dezelfde opleiding, maar geen twee
cursisten zijn hetzelfde. Iedere cursist heeft eigen omstandigheden, achtergronden en wensen. Na-

tuurlijk zijn er algemene regels, procedures en voorwaarden. Waar mogelijk echter, maken we het graag
persoonlijk. Een stukje begrip en aandacht maken soms een groot verschil. Onze uitdaging is om ieders

unieke kracht aan te spreken en respectvol met elkaar om te gaan.
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