
  

 

Platform Integrale Veiligheid is een initiatief van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten 
 

Platform IV-HO ontwikkelt E-learning: 
'Medezeggenschap & Integrale Veiligheid’ 

 

Tijdens de landelijke Dag van de Medezeggenschap op donderdag 13 juni lanceert het 
Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs (IV-HO) de eerste E-learning 
Medezeggenschap & Integrale Veiligheid. Deze e-learning helpt om 
medezeggenschapsraden (zowel studenten als medewerkers) te professionaliseren bij de 
invulling van hun rol als het gaat om integrale veiligheid. 
 
In gesprek over Integrale Veiligheid  
Hierdoor kunnen MZ-leden met betrekking tot een veilige leer- en werkomgeving beter hun 
rol pakken, vragen formuleren en in gesprek gaan over het gevoerde veiligheidsbeleid.  
In drie praktijkgerichte modules behandelt de e-learning, met allerlei filmpjes en oefeningen, 
verschillende thema’s van integrale veiligheid.  
Het Platform IV-HO heeft deze training in samenwerking met hoger onderwijsinstellingen en 
studentenvakbonden ontwikkeld. De training is geheel gratis te volgen en aan te passen 
door onderwijsinstellingen zelf. 
 
De e-learning is vanaf 13 juni 2019 te vinden op de website van het Platform IV-HO: 
www.integraalveilig-ho.nl 
 
 
Workshop  
Op de jaarlijkse ‘Dag van de Medezeggenschap’ op donderdag 13 juni 2019 verzorgt het 
Platform IV-HO een workshop over Medezeggenschap en Integrale Veiligheid waarbij de  
e-learning wordt gepresenteerd. Deze dag wordt georganiseerd door VSNU, VH, LSVb, 
LOVUM, VMH en het ISO.  
 
Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hogescholen en universiteiten uit 
heel Nederland zijn welkom om op 13 juni deel te nemen aan workshops, presentaties en 
discussies.  
 
De dag vindt plaats bij de Hogeschool Utrecht, Padualaan 101. 
Meer informatie over deze bijeenkomst en hoe u zich kunt aanmelden vindt u hier. 
 
Over Platform IV-HO 
Het Platform Integrale Veiligheid Hoger Onderwijs is een samenwerkingsverband van 
hogescholen en universiteiten op het gebied van integrale veiligheid. Het platform is een 
initiatief van de Vereniging Hogescholen, de VSNU en het ministerie van OCW. 
 
Meer weten? www.integraalveilig-ho.nl 

http://www.integraalveilig-ho.nl/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=L2-169Qj0kSnczrOwsYTU4bnWN38TwFJhQJI0UNDx-VURVRaU1Y5WUlCUFJTUjIwOUgwVlhFTEVXSy4u
http://www.integraalveilig-ho.nl/


 

 
 

Noot voor de redactie:  
- Voor meer inhoudelijke informatie over de e-learning kunt u contact opnemen met het 

Platform IV-HO: secetariaat@integraalveilig-ho.nl of 06-83 27 31 16 

- Voor vragen over het Platform IV-HO kunt u contact opnemen met de VSNU of Vereniging 

Hogescholen.  

VSNU: Rosan Pittens, pittens@vsnu.nl en de VH: Max Koninkx, koninkx@vh.nl. 
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