Omdat veiligheid nooit vanzelfsprekend is.
Voor u ligt het opleidingsaanbod van het Veiligheidstrainingscentrum (VTC) voor 2012.
Het VTC biedt (maatwerkgerichte) opleidings- en oefenarrangementen aan op het vlak van
operationele veiligheid-, brand- en milieugerelateerde onderwerpen met de focus op Schiphol.
Het streven daarbij is de aansluiting van het geleerde naar de werkvloer toe zoveel mogelijk te
optimaliseren. De klanten van het VTC zijn overwegend afhandelaren, luchtvaartmaatschappijen en
andere op Schiphol gevestigde bedrijven. Maar ook organisaties buiten Schiphol weten het VTC
steeds vaker te vinden. Het betreffen hier onder andere professionele hulpdiensten zoals
bijvoorbeeld brandweerkorpsen. Het VTC adviseert eveneens bij Train de Trainer trajecten en
ontwikkelt Toolkits voor o.a. bedienaren van VDGS-systemen en Passagiersbruggen. Ook de
verzorging van sleep-examens voor slepers in dienst van vliegtuigmaatschappijen en afhandelaren
behoort tot één van de vele diensten van het VTC. Informatie over deze maatwerkgerichte
opleidingen en examens is niet opgenomen in deze brochure omdat deze niet voor iedereen vrij
toegankelijk zijn. Mocht u over deze maatwerk opleidings- en oefenprogramma’s vragen hebben
dan kunt u contact opnemen met Carla Kwantes van het VTC via 020-6012524, kwantes@schiphol.nl
Dit opleidingsaanbod is met name gericht op medewerkers die voor de uitvoering van hun
werkzaamheden behoefte hebben aan opleidingen op het vlak van First Responder (BHV), Kleine
Blusmiddelen, AED, EHBO/reanimatie en tiltechnieken. Nieuw dit jaar zijn de maatwerkgerichte
recurrent First Responder- en Unitleideropleidingen die kunnen worden verzorgd op locatie aan
Airside, Landside en in de Terminal. Korting op de tarieven van VTC-opleidingen wordt hoger
naarmate er meer medewerkers aangemeld worden. Daarnaast zijn er kortingen op tarieven indien
meerdere opleidingen in combinatie afgenomen worden. Dit zijn de zogenaamde ‘combinatiekortingen’. Informatie hierover vindt u in dit Opleidingsaanbod. De tarieven van alle VTCopleidingen zijn overigens gelijk gebleven aan de tarieven van 2011. In de bijlage vindt u de
volgende documenten:
o Overzicht opleidingsdata First Responder (BHV)-opleidingen Initial/Recurrent.
o Inschrijfformulier VTC-opleidingen.
o Prijsoverzicht huur leslokalen en vergaderruimten VTC
o Routebeschrijving en plattegrond:
o VTC Locatie Post Sloten
o VTC locatie WTC.
o Algemene Voorwaarden VTC.
Mocht u nog vragen hebben over deze brochure, overige producten van het VTC, cursusdata, etc.,
neemt u dan contact op met het VTC via 020-6012338 of vtc@schiphol.nl. Het VTC hoopt u ook in
2012 als klant te mogen begroeten!
Met vriendelijke groet,
AMSTERDAM AIRPORT SCHIPHOL
namens het Veiligheidstrainingscentrum

Ir. T.H.T. van Maastrigt
Manager Preparation & Safety Training
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Inhoudsopgave VTC-Opleidingsaanbod
Opleiding:

Pagina:

1. First Responder (BHV); Initial (loctie VTC)
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2. First Responder (BJV); Recurrent (locatie VTC)
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3. Maatwerkgerichte Recurrent First Responder (BHV);
locatie Airside, Landside of Terminal
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4. Unitleider/First Responder (BHV); Initial (locatie VTC)
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5. Unitleider/First Responde (BHV)r; Recurrent (loctie VTC)
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6. Maatwerkgerichte Recurrent Unitleider/First Responder (BHV);
locatie Airside, Landside of Terminal
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7. Kleine Blusmiddelen Initial
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8. Kleine Blusmiddelen Recurrent
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9. Levensreddende handelingen/reanimatie Initial
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10. Levensreddende handelingen/reanimatie Recurrent
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 Let op - NIEUW!
Sinds enige tijd is het ook mogelijk om een maatwerkgerichte herhalingsopleiding
FIRST RESPONDER en UNITLEIDER (BHV) te volgen op locatie aan Airside of Landside,
op Vliegtuigopstelplaatsen of in de Terminal. Deze variant is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn op deze locaties op Schiphol. Een maatwerkgerichte
offerte hiervoor is aan te vragen via kwantes@schiphol.nl. Zie pagina

Bijlagen:
- Overzicht opleidingsdata First Responder (BHV)-opleidingen.
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- Inschrijfformulier VTC-opleidingen.
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- Prijsoverzicht huur leslokalen en vergaderruimten VTC
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- Routebeschrijving en plattegrond:
o

VTC Locatie Post Sloten

17

o

VTC locatie WTC.
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- Algemene Voorwaarden VTC.
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1. FIRST RESPONDER (BHV):

INITIAL
Doelgroep
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Prijs per
deelnemer

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Iedereen die bedrijfshulpverlener is of wordt. De opleiding wordt gegeven in
combinatie met een basisopleiding AED.
De deelnemer:
o kan een beginnende brand beperken en bestrijden
o kent enkele basisprincipes ten aanzien van het gebruik van de
veiligheidsmiddelen en brandpreventie in gebouwen en kent de rol en
verantwoordelijkheden bij ontruiming en kan deze uitgangspunten
toepassen
o kan intern en extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte
middelen.
o kan inkomende hulpverleners opvangen en voorzien van relevante
informatie
o kan EHBO en reanimatietechnieken toepassen en kan AED-apparatuur
bedienen
2 dagen aaneengesloten.
EHBO/ Reanimatie:
Slachtoffers beoordelen en behandelen; reanimeren en hoe te handelen bij
shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden, botbreuken,
ontwrichtingen en oogletsels; bediening AED-appratuur
Brand en ontruiming
Basisprincipes brand, brandklassen en blusstoffen; beperking en bestrijding van
een beginnende brand; communicatie en ontruiming; samenwerking met
externe hulpverleningsdiensten
Lesboek.
Het examen van de opleiding bestaat uit twee onderdelen:
het verlenen van eerste hulp (theorie- en praktijktoets); beperking en bestrijding
van een beginnende brand, communicatie en ontruiming (theorie- en
praktijktoets)
Minimaal 9 en maximaal 12 deelnemers.
1e dag EHBO: 08.30-16.00 uur.
2e dag BCO : 09.15 – 17.00 uur
Zie het overzicht opleidingsdata First Responder op de VTC-site.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een Certificaat ‘Initial First Responder’, een First
Responder Pasje en een AED- certificaat van de Nederlandse Reanimatie Raad.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Bij inschrijving van 1-10 deelnemers
€ 345,Bij inschrijving van 11-20 deelnemers
€ 338,Bij inschrijving van 21-30 deelnemers
€ 331,Bij inschrijving van 31-40 deelnemers
€ 328,Bij inschrijving van 41 en meer deelnemers
€ 324,Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee en lunch,
lesmateriaal, examens en certificaten en diploma. De vermelde kortingen gelden
als groepen deelnemers in één keer aangemeld worden en tevens aanwezig zijn
bij de opleiding. De deelnemers dienen tevens bij één (BHV-) organisatie
werkzaam te zijn en binnen één jaar na aanmelding de opleiding te volgen. De
Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
downloaden via de VTC-site via Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven zijn
geldig vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013. Het VTC behoudt zich het recht
voor om de inhoud van de cursussen aan te passen.
Voor verdere informatie : VTC-Coördinator via e-mail VTC@schiphol.nl.,
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2. FIRST RESPONDER (BHV):

RECURRENT
Doelgroep en
toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Let op!

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Prijs per
deelnemer

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Bedrijfshulpverleners die in het bezit zijn van een certificaat First Responder
(BHV). De opleiding wordt gegeven in combinatie met een basis- of
herhalingsopleiding AED. Initiële Opleiding First Responder.
Opfrissen van kennis en vaardigheden uit de First Responder Initial opleiding.
De deelnemer kan een beginnende brand beperken en bestrijden; kent enkele
basisprincipes ten aanzien van het gebruik van de veiligheidsmiddelen en
brandpreventie in gebouwen, kent de rol en verantwoordelijkheden bij
ontruiming en kan deze uitgangspunten toepassen, kan intern en extern
alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte middelen,kan Inkomende
hulpverleners opvangen en voorzien van relevante informatie, kan EHBO en
reanimatietechnieken toepassen en kan AED-apparatuur bedienen
1 dag.
EHBO/ Reanimatie (herhaling):
o Slachtoffers beoordelen en behandelen, reanimeren en hoe te handelen bij
shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden,
botbreuken, ontwrichtingen en oogletsels; Bediening AED-appratuur
Brand en ontruiming (herhaling):
o Algemene principes brandbestrijding en praktijkoefeningen; Communicatie
en ontruiming; Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
Er is een ‘terminal-’ en een reguliere variant van de herhalingsopleiding. De
‘terminal’ variant is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn in de terminal
van Schiphol. In het First Responder opleidingsoverzicht zijn deze opleidingen
aangegeven met een code die start met een ‘T’. De reguliere variant is meer
geschikt voor medewerkers die niet in de terminal op Schiphol werken.
Lesboek.
Het examen van de opleiding bestaat uit twee onderdelen:
o het verlenen van eerste hulp (praktijktoets)
o beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en
ontruiming (praktijktoets)
Minimaal 9 en maximaal 12 deelnemers.
08.30-17.00 uur.
Zie het overzicht opleidingsdata First Responder op de VTC-site.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een pasje eventueel aangevuld met AED certificaat.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Bij inschrijving van 1-10 deelnemers
€ 207,Bij inschrijving van 11-20 deelnemers
€ 203,Bij inschrijving van 21-30 deelnemers
€ 199,Bij inschrijving van 31-40 deelnemers
€ 196,Bij inschrijving van 41 en meer deelnemers
€ 194,Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee en lunch,
lesmateriaal, examens en certificaat. De vermelde kortingen gelden als groepen
deelnemers in één keer aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de
opleiding. De deelnemers dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te
zijn en binnen één jaar na aanmelding de opleiding te volgen.De Algemene
Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden via de
VTC-site via Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari
2012 tot 1 januari 2013. Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van
de cursussen aan te passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving: e-mail VTC@schiphol.nl.,
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3. MAATWERKGERICHTE RECURRENT FIRST RESPONDER (BHV)

OP LOCATIE AIRSIDE/LANDSIDE/TERMINAL
 NIEUW!

Sinds enige tijd is het ook mogelijk om een maatwerkgerichte herhalingsopleiding FIRST RESPONDER (BHV) met realistische scenario’s te volgen op
locatie aan Airside, Landside of in de Terminal. Deze locatiegerichte
variant is bestemd voor medewerkers die werkzaam zijn op deze locaties
op Schiphol. Een maatwerkgerichte offerte hiervoor is aan te vragen via
kwantes@schiphol.nl.

Doelgroep en
toelatingseisen
Doelen

Bedrijfshulpverleners die in het bezit zijn van een certificaat First Responder
(BHV). De opleiding wordt gegeven in combinatie met een basis- of
herhalingsopleiding AED. Initiële Opleiding First Responder.
Op locatie opfrissen van kennis en vaardigheden uit de First Responder Initial
opleiding. De deelnemer kan een beginnende brand beperken en bestrijden;
kent enkele basisprincipes ten aanzien van het gebruik van de
veiligheidsmiddelen en brandpreventie in gebouwen, kent de rol en
verantwoordelijkheden bij ontruiming en kan deze uitgangspunten toepassen,
kan intern en extern alarmeren en waarschuwen met de daarvoor geschikte
middelen,kan Inkomende hulpverleners opvangen en voorzien van relevante
informatie, kan EHBO en reanimatietechnieken toepassen en kan AEDapparatuur bedienen.
1 dag.
Op locatie worden aan de hand van EHBO- en BCO-gerichte casussen en
realistische scenario’s onderstaande leerdoelen behandeld:
EHBO/ Reanimatie (herhaling):
o Slachtoffers beoordelen en behandelen, reanimeren en hoe te handelen bij
shock, huidwonden, ernstig uitwendig bloedverlies, brandwonden,
botbreuken, ontwrichtingen en oogletsels; Bediening AED-appratuur
Brand en ontruiming (herhaling):
o Algemene principes brandbestrijding en praktijkoefeningen; Communicatie
en ontruiming; Samenwerking met externe hulpverleningsdiensten
Lesboek.
Het examen van de opleiding bestaat uit twee onderdelen:
o het verlenen van eerste hulp (praktijktoets)
o beperking en bestrijding van een beginnende brand, communicatie en
ontruiming (praktijktoets)
Minimaal 9 en maximaal 12 deelnemers.

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Prijs, Data &
Locatie
Certificaat
Inschrijving

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

08.30-16.00 uur.
Nader te bepalen.
De deelnemers ontvangen een pasje eventueel aangevuld met AED certificaat.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee en lunch,
lesmateriaal, examens en certificaat. De vermelde kortingen gelden als groepen
deelnemers in één keer aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de
opleiding. De deelnemers dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te
zijn en binnen één jaar na aanmelding de opleiding te volgen.De Algemene
Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u downloaden via de
VTC-site via Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven zijn geldig vanaf 1 januari
2012 tot 1 januari 2013. Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van
de cursussen aan te passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving: e-mail VTC@schiphol.nl.,
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4. UNITLEIDER FIRST RESPONDER (BHV):

INITIAL
Doelgroep
Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Prijs & Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Bedrijfshulpverleners die in het bezit zijn van een BHV-/First
Respondercertificaat.
Een geldig diploma of certificaat Bedrijfshulpverlener of ‘First Responder’.
Het voorbereiden van, en sturing geven aan de repressieve inzet van de BHV
organisatie. Daarbij zal vooral aandacht besteed worden aan nieuwe
ontwikkelingen en praktijkvoorbeelden en kennis over de inzet van diverse
hulpmiddelen.
2 dagen.
o Wet & regelgeving;
o Organisatie van Bedrijfshulpverlening;
o Begeleiden van BHV inzetten;
o Verbindingen & communicatie;
o Repressieve inzet BHV;
o Ontruimingstactiek en techniek;
o Oefening communicatie-/ portofoongebruik;
o Huiswerkopdracht (uitwerken van een BHV oefening)
o Salvage en de rol van de UL;
o Theorie-examen.
o Inzetplan maken aan de hand van een scenario
o Oefening inzet ontruiming.
Lesboek en hand out.
Na afloop van de training wordt een schriftelijk (multiple choice) examen
afgenomen. Op basis daarvan wordt het certificaat Unitleider First Responder
verstrekt.
Minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.
08.30-17.00 uur.
Nader te bepalen.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een certificaat en een pasje. Medewerkers van
Amsterdam Airport Schiphol worden tevens geregistreerd in SPIN.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o Prijs per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee en lunch, lesmateriaal,
examens en certificaat.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De deelnemers
dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te zijn en binnen één jaar
na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
downloaden vanaf de VTC-site via Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven
zijn geldig vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met de
VTC-Coördinator via
e-mail VTC@schiphol.nl.,
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5. UNITLEIDER FIRST RESPONDER (BHV):

RECURRENT
Doelgroep
Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Bedrijfshulpverleners die de Initial Unitleider BHV-/First Responder hebben
gevolgd.
Een geldig diploma of certificaat bedrijfshulpverlener of ‘First Responder’ en een
Certificaat Unitleider BHV of Unitleider First Responder.
Opfrissen van theorie- en praktijkvaardigheden mbt het sturing geven aan en
oefenen van de repressieve inzet van de BHV-organisatie op basis van
leerpunten uit oefeningen in de Terminal. Hierbij zal vooral aandacht besteed
worden aan de opgedane ervaringen als Unitleider in de praktijk
1 dag.
o Kijken naar ervaringen van Unitleiders op het vlak van inzet, evacuatie en
communicatie op locatie op basis van scenario’s en fasering.
o Herhaling ontruimingsprincipes, kubusgedachte op basis van
ontruimingsplan betreffende gebied.
o Fasering in optreden BHV Unitleider.;
o STPI: wie doet wat;
o Oefening Communicatie/portofoongebruik aan de hand van
communicatiecasussen
Lesboek en hand out.
o Uitwerken en uitvoeren BHV-inzetplan
o Toepassing communicatiedriehoek
o Praktijktoetsing evacuatie & communicatie; ontruiming.
Minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.
08.30-17.00 uur.
Nader te bepalen.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een pasje. Medewerkers van Amsterdam Airport
Schiphol worden tevens geregistreerd in SPIN.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o Prijs per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee en lunch, lesmateriaal,
examens en certificaat.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De deelnemers
dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te zijn en binnen één jaar
na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
downloaden via de VTC-site Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven zijn
geldig vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met de
VTC-Coördinator via
e-mail VTC@schiphol.nl.,
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6.MAATWERKGERICHTE RECURRENT UNITLEIDER FIRST RESPONDER (BHV):
OP LOCATIE AIRSIDE/LANDSIDE/TERMINAL
 NIEUW!

Sinds enige tijd is het ook mogelijk om een maatwerkgerichte
herhalingsopleiding UNITLEIDER (BHV) te volgen op locatie aan Airside,
Landside of in de Terminal. Deze locatiegerichte variant is bestemd voor
medewerkers die werkzaam zijn op deze locaties op Schiphol. Een
maatwerkgerichte offerte hiervoor is aan te vragen via
kwantes@schiphol.nl.

Doelgroep

Bedrijfshulpverleners die de Initial Unitleider BHV-/First Responder hebben
gevolgd.
Een geldig diploma of certificaat bedrijfshulpverlener of ‘First Responder’ en een
Certificaat Unitleider BHV of Unitleider First Responder.
Het op locatie opfrissen van theorie- en praktijkvaardigheden mbt het sturing
geven aan en oefenen van de repressieve inzet van de BHV-organisatie op basis
van leerpunten uit oefeningen in de Terminal. Hierbij zal vooral aandacht
besteed worden aan de opgedane ervaringen als Unitleider in de praktijk.
1 dag.
o Kijken op locatie naar ervaringen van Unitleiders op het vlak van inzet,
evacuatie en communicatie op locatie op basis van casussen en scenario’s en
fasering.
o Herhaling ontruimingsprincipes, kubusgedachte op basis van
ontruimingsplan betreffende gebied.
o Fasering in optreden BHV Unitleider.;
o STPI: wie doet wat;
o Oefening Communicatie/portofoongebruik aan de hand van
communicatiecasussen
Lesboek en hand out.
o Uitwerken en uitvoeren BHV-inzetplan
o Toepassing communicatiedriehoek
o Praktijktoetsing evacuatie & communicatie; ontruiming.
Minimaal 3 en maximaal 6 deelnemers.

Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Prijs & Data
Lokatie
Certificaat
Combinatiekorting

Opmerkingen

08.30-17.00 uur.
Nader te bepalen.
Nader te bepalen.
De deelnemers ontvangen een pasje. Medewerkers van Amsterdam Airport
Schiphol worden tevens geregistreerd in SPIN.
o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o Prijs per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee en lunch, lesmateriaal,
examens en certificaat.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De deelnemers
dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te zijn en binnen één jaar
na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
downloaden via de VTC-site Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven zijn
geldig vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
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7. KLEINE BLUSMIDDELEN:
INITIAL
Doelgroep
Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen

Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Inlichtingen
Prijs per
deelnemer

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Medewerkers die in hun organisatie met brand geconfronteerd kunnen
worden en die daarom kleine blusmiddelen moeten kunnen hanteren.
Geen.
Medewerkers:
o krijgen inzicht in de soorten branden
o krijgen inzicht in kleine blusmiddelen
o kunnen op veilige wijze kleine blusmiddelen hanteren
1 dagdeel.
o Basisprincipes brand
o Brandklassen
o Soorten blusstoffen
o Praktijkoefeningen
Handout van de presentatie.
Het dagdeel wordt afgesloten met een toets die bestaat uit
meerkeuzevragen. Tevens dienen de verrichtingen minimaal voldoende te zijn
uitgevoerd.
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.
13.30-17.00 uur
Nader te bepalen.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het VTC, tel. nr. 020-6012338,
vtc@schiphol.nl..
Bij inschrijving van 1-10 deelnemers
€ 137,Bij inschrijving van 11-20 deelnemers

€ 134,-

Bij inschrijving van 21-30 deelnemers

€ 133-

Bij inschrijving van 31-40 deelnemers

€ 132,-

Bij inschrijving van 41 en meer deelnemers

€ 130,-

o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van
3 opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee,
lesmateriaal, toets en bewijs van deelname.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De
deelnemers dienen tevens bij één organisatie werkzaam te zijn en binnen
één jaar na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
downloaden via de VTC-site via Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven
zijn geldig vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met de
VTC-Coördinator via
e-mail VTC@schiphol.nl.,
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8. KLEINE BLUSMIDDELEN:
RECURRENT
Doelgroep

Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud
Lesmateriaal
Examen
Min./max.
deelnemers
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Inlichtingen
Prijs per
deelnemer

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Medewerkers die in hun organisatie met brand geconfronteerd kunnen
worden en die daarom kleine blusmiddelen moeten kunnen hanteren en al
een initiële opleiding gevolgd hebben.
Basisdiploma of certificaat van deelname initiële opleiding.
Medewerkers:
o krijgen inzicht in de soorten branden
o krijgen inzicht in kleine blusmiddelen
o kunnen op veilige wijze kleine blusmiddelen hanteren
1 dagdeel.
o Herhaling basisprincipes brand, brandklassen, soorten blusstoffen
o Praktijkoefeningen
Handout van de presentatie.
De verrichtingen dienen minimaal voldoende te zijn uitgevoerd.
Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.
13.30-16.00 uur.
Nader te bepalen.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het VTC, tel. nr. 020-6012338,
vtc@schiphol.nl.
Bij inschrijving van 1-10 deelnemers
€ 105,Bij inschrijving van 11-20 deelnemers

€ 103,-

Bij inschrijving van 21-30 deelnemers

€ 102,-

Bij inschrijving van 31-40 deelnemers

€ 101,-

Bij inschrijving van 41 en meer deelnemers

€ 100,-

o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee,
lesmateriaal, toets en bewijs van deelname.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De
deelnemers dienen tevens bij één organisatie werkzaam te zijn en binnen
één jaar na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
downloaden via de VTC-site via Algemene Voorwaarden VTC. De tarieven
zijn geldig vanaf 1 januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met de
VTC-Coördinator via e-mail VTC@schiphol.nl.,
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9.LEVENSREDDENDE HANDELINGEN/REANIMATIE:
INITIAL
Doelgroep
Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen
Min./max.
deelnemers
Wijze van
inschrijving
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Inlichtingen
Prijs per
deelnemer

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Medewerkers die kennis en vaardigheden dienen op te doen op het vlak van
levensreddend handelen en reanimatie.
Geen.
Medewerkers kunnen bij ongelukken:
o de vitale functies controleren en noodzakelijke maatregelen nemen
o EHBO toepassen
o levensreddende handelingen toepassen
o reanimeren
1 dag
o Vitale functies van het menselijk lichaam (hersenfunctie, ademhaling en
bloedsomloop)
o Controleren van de vitale functies
o EHBO-technieken (wondverzorging, verzorging van brandwonden,
handelingen bij verstikking, vergiftiging en botbreuken)
o Reanimeren
EHBO/ reanimatieboekje. De deelnemers ontvangen dit boekje bij de
uitnodiging.
De dag wordt afgesloten met een toets die bestaat uit meerkeuzevragen.
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.
Open inschrijving.
8.45 tot 16.30 uur
Zie opleidingsoverzicht.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het VTC, el. nr. 020-6012338.
Bij inschrijving van 1-10 deelnemers
€ 169,Bij inschrijving van 11-20 deelnemers
€ 166,Bij inschrijving van 21-30 deelnemers
€ 164,Bij inschrijving van 31-40 deelnemers
€ 162,Bij inschrijving van 41 en meer deelnemers
€ 161,o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee, lunch,
lesmateriaal, toets en bewijs van deelname.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De
deelnemers dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te zijn en
binnen één jaar na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
opvragen bij het VTC via vtc@schiphol.nl. De tarieven zijn geldig vanaf 1
januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met de
VTC-Coördinator via e-mail VTC@schiphol.nl.,
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10. LEVENSREDDENDE HANDELINGEN/REANIMATIE:
RECURRENT
Doelgroep

Toelatingseisen
Doelen

Cursusduur
Inhoud

Lesmateriaal
Examen
Min./max.
deelnemers
Wijze van
inschrijving
Aanvangs-/
eindtijd
Data
Lokatie
Certificaat
Inschrijving

Inlichtingen
Prijs per
deelnemer

Combinatiekorting

Opmerkingen

Inlichtingen

Medewerkers die reeds in het bezit zijn van een initiële diploma EHBO of
levensreddend handelen/ reanimatie en waarvan kennis en vaardigheden
opgefrist dienen te worden.
Basisdiploma EHBO of Initiële opleiding levensreddend handelen/ reanimatie.
Medewerkers kunnen bij ongelukken:
o de vitale functies controleren en noodzakelijke maatregelen nemen
o EHBO toepassen
o levensreddende handelingen toepassen
o reanimeren
Dagdeel
o Vitale functies van het menselijke lichaam (hersenfunctie, ademhaling en
bloedsomloop)
o Controleren van de vitale functies
o EHBO-technieken (wondverzorging, verzorging van brandwonden,
handelingen bij verstikking, vergiftiging en botbreuken)
o Reanimeren
EHBO/ reanimatieboekje. De deelnemers ontvangen dit boekje bij de
uitnodiging.
De dag wordt afgesloten met een toets die bestaat uit meerkeuzevragen.
Minimaal 8 en maximaal 15 deelnemers.
Open inschrijving.
8.45-12.45 uur
Zie opleidingsoverzicht.
Veiligheidstrainingscentrum, Sloterweg 432, 1171 VL Badhoevedorp. De
deelnemers ontvangen bij de uitnodiging een routebeschrijving.
De deelnemers ontvangen een bewijs van deelname.
U vindt de inschrijfformulieren op de Home-page van het
Veiligheidstrainingscentrum. Stuur het gescande (ondertekende)
inschrijfformulier via e-mail aan vtc@schiphol.nl of fax dit naar 020-6014603.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij het VTC, tel. nr. 020-6012338.
Bij inschrijving van 1-10 deelnemers
€ 117,Bij inschrijving van 11-20 deelnemers
€ 115,Bij inschrijving van 21-30 deelnemers
€ 113,Bij inschrijving van 31-40 deelnemers
€ 112,Bij inschrijving van 41 en meer deelnemers
€ 111,o Indien tegelijkertijd ingeschreven wordt voor meerdere opleidingen uit dit
aanbod, wordt een extra korting berekend op de totale kosten voor díe
deelnemers die meerdere opleidingen volgen. Bij een combinatie van 2
opleidingen betreft het een extra korting van 4 %, bij een combinatie van 3
opleidingen ontvangt u een extra korting van 6%.
o De genoemde prijs is per persoon, excl. btw, inclusief koffie/ thee,
lesmateriaal, toets en bewijs van deelname.
o De vermelde kortingen gelden als groepen deelnemers in één keer
aangemeld worden en tevens aanwezig zijn bij de opleiding. De
deelnemers dienen tevens bij één (BHV-) organisatie werkzaam te zijn en
binnen één jaar na aanmelding de opleiding te volgen.
o De Algemene Voorwaarden van het VTC zijn van toepassing. Deze kunt u
opvragen bij het VTC via vtc@schiphol.nl. De tarieven zijn geldig vanaf
1 januari 2012 tot 1 januari 2013.
o Het VTC behoudt zich het recht voor om de inhoud van de cursussen aan te
passen.
Voor verdere informatie over de inschrijving kunt u contact opnemen met de
VTC-Coördinator via e-mail VTC@schiphol.nl.,
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Bijlagen:
o

Overzicht opleidingsdata Opleiding First Responder Initial & Recurrent (VTC).

o

Inschrijfformulier VTC-opleidingen.

o

Prijsoverzicht huur leslokalen en vergaderruimten bij het VTC.

o

Routebeschrijvingen en plattegrond VTC op 2 verschillende lokaties:
1. Veiligheidstrainingscentrum (VTC)- Lokatie Brandweerpost Sloten op
Schiphol.
2.

o

Veiligheidstrainingscentrum (VTC)- Lokatie World Trade Centre (WTCSchiphol centrum).

Algemene Voorwaarden Veiligheidstrainingscentrum van Amsterdam Airport
Schiphol.
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Overzicht opleidingen First Responder (BHV) - 2011
INITIAL FIRST RESPONDER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

T=

RECURRENT FIRST RESPONDER

2-daagse cursus (08.00-17.00 u)

Cursus

maandag en dinsdag 17 en 18 jan 2011
woensdag en donderdag 16 en 17 feb 2011
maandag en dinsdag 28 en 29 maart 2011
dinsdag en woensdag 12 en 13 apr 2011
maandag en dinsdag 16 en 17 mei 2011
maandag en dinsdag 20 en 21 juni 2011
woensdag en donderdag 29 en 30 juni 2011
maandag en dinsdag 29 en 30 aug 2011
maandag en dinsdag 5 en 6 sept 2011
woensdag en donderdag 28 en 29 sept 2011
woensdag en donderdag 12 en 13 okt 2011
woensdag en donderdag 9 en 10 nov 2011
maandag en dinsdag 21 en 22 nov 2011
woensdag en donderdag 7 en 8 dec 2011

IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR
IFR

meer geschikt voor medewerkers Schiphol Terminal
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RECURRENT FIRST RESPONDER

1 dag (08.00 -17.00 u)

Cursus

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

donderdag 6 januari 2011
dinsdag 11 januari 2011
donderdag 13 januari 2011
dinsdag 25 januari 2011
maandag 31 januari 2011
dinsdag 1 februari 2011
donderdag 3 februari 2011
woensdag 9 februari 2011
maandag 14 februari 2011
dinsdag 15 februari 2011
dinsdag 22 februari 2011
maandag 28 februari 2011
woensdag 2 maart 2011
dinsdag 8 maart 2011
maandag 14 maart 2011
donderdag 17 maart 2011
woensdag 30 maart 2011
donderdag 31 maart 2011
maandag 4 april 2011
maandag 11 april 2011
donderdag 14 april 2011
maandag 18 april 2011
woensdag 20 april 2011
donderdag 28 april 2011
dinsdag 10 mei 2011
woensdag 11 mei 2011
donderdag 12 mei 2011
woensdag 18 mei 2011
maandag 23 mei 2011
dinsdag 24 mei 2011
donderdag 26 mei 2011
maandag 30 mei 2011
dinsdag 7 juni 2011
donderdag 9 juni 2011

RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR

35
36

woensdag 22 juni 2011
donderdag 23 juni 2011
maandag 27 juni 2011

RFR
RFR
RFR

dinsdag 28 juni 2011

RFR

37
38

T
T

T
T

T
T
T
T
T

T
T
T
T
T

T
T

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

1 dag (08.00-17.00 u)

Cursus

maandag 4 juli 2011
woensdag 6 juli 2011
donderdag 7 juli 2011
donderdag 25 augustus 2011
woensdag 7 september 2011
maandag 12 september 2011
donderdag 15 september 2011
maandag 19 september 2011
dinsdag 20 september 2011
woensdag 21 september 2011
dinsdag 27 september 2011
maandag 3 oktober 2011
dinsdag 4 oktober 2011
donderdag 6 oktober 2011
maandag 10 oktober 2011
dinsdag 11 oktober 2011
maandag 17 oktober 2011
donderdag 20 oktober 2011
maandag 31 oktober 2011
dinsdag 1 november 2011
woensdag 2 november 2011
donderdag 3 november 2011
maandag 7 november 2011
dinsdag 8 november 2011
maandag 14 november 2011
dinsdag 15 november 2011
donderdag 24 november 2011
maandag 28 november 2011
dinsdag 29 november 2011
donderdag 1 december 2011
maandag 5 december 2011
maandag 12 december 2011
dinsdag 13 december 2011
woensdag 14 december 2011

RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR
RFR

T

T
T
B
T
T
T
T
T
T
B
T
T
T
B
T
B
T
B
T
T
T
B
T

VTC-Inschrijfformulier
opleidingen Veiligheidstrainingscentrum

 Fax dit formulier naar VTC, 020-6014603
Een digitale versie van dit formulier is opvraagbaar via VTC@schiphol.nl

Opleidingsgegevens
Naam
opleiding
Gewenste
data

Cursistgegevens
Achternaam

Voorletters

Geboortedatum

Geslacht

M/V

Bedrijfsgegevens
Naam
organisatie
Postadres

Postcode

Plaats
Contactpersoon
Factuuradres

Postcode

Plaats

E-mail-adres

Telefoonnummer

Ondertekening
Datum
Naam
Handtekening

Opmerkingen
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1. Van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden van het VTC.
2. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling
genomen.

Prijsoverzicht huur leslokalen en vergaderruimten
Veiligheidstrainingscentrum
Prijzen leslokalen
en apparatuur

Dagdeel

Dag

Middag+ avond

Dag +
avond

Leslokaal 1

€ 120,--

€198,--

€198,--

€250,--

Leslokaal 2

€120,--

€198,--

€198,--

€250,--

Leslokaal 3

€198,--

€365,--

€365,--

€410,--

Boerderij

€105,--

€190,--

€190,--

€240,--

VOORWAARDEN
Prijzen:

Exclusief BTW, inclusief gebruik automaat en
aanwezige lesmiddelen.

Beschikbaarheid:

De beschikbaarheid is ondergeschikt aan het actuele
opleidingsprogramma van het VTC. Dat heeft tot
gevolg dat er beperkingen zijn v.w.b. het ver van
tevoren reserveren van facilitieiten voor derden. Dit
betekent dat het VTC slechts één lokaal langer dan één
maand vooruit voor derden kan reserveren.

Catering:

Koffie, thee en frisdranken zijn bij de huur van de
ruimte inbegrepen en bij een aantal opleidingen ook de
lunch. Op verzoek kan het VTC lunches verzorgen. Prijs
VTC-lunch € 8,25 per persoon. Een diner kan niet
worden verzorgd door het VTC.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van het VTC per auto is goed. Het
VTC beschikt over een eigen parkeerplaats. De
dichtstbijzijnde halte van het openbaar vervoer bevindt
zich op circa 10 minuten wandelafstand van het VTC.
Het VTC kan voor grotere groepen transport van en
naar Schiphol Centrum regelen. Zie ook de te
downloaden routebeschrijving onder Algemene
Informatie.

Boekingen:

Voor boekingen kunt u contact opnemen met de VTCCoördinator via e-mail vtc@schiphol.nl of tel. 0206012338, fax 020-6014603.
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Kaart & routebeschrijving Veiligheidstrainingscentrum (VTC)
Brandweerpost Sloten op Schiphol.
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Kaart & routebeschrijving Veiligheidstrainingscentrum
World Trade Centre (WTC) op Schiphol Centrum

 Routebeschrijving alleen van toepassing op de Basistraining Safety en security (BTSS)!
Bezoekadres: Schiphol Boulevard 161 Luchthaven Schiphol

Met de auto:
Vanuit Den Haag/ Rotterdam en Amsterdam/ Utrecht

Vanaf de A4 neemt u de afslag Schiphol en volgt u de borden Vracht

Volg de borden Vracht/ kantoren/ WTC/ Hilton Sheraton

Onderaan de afslag gaat u rechtsaf. Direct na het stoplicht weer rechts. Rij door tot aan de Schiphol
Boulevard. Parkeren is mogelijk in parkeergarage WTC Schiphol. U vindt het VTC: locatie WTC op de derde
etage (met de roltrappen omhoog).
Met de bus:
Vanuit alle omliggende plaatsen is Schiphol rechtstreeks te bereiken met frequent rijdende stads- en
streekbuslijnen (o.a. Schiphol Sternet, de Zuid- Tangent)
De bussen stoppen op Schiphol Centrum voor Schiphol Plaza. Vanaf Schiphol Plaza zie vervolg te voet.
Met de trein:
Schiphol is rechtstreeks te bereiken o.a. vanuit de volgende (grote) plaatsen:
Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Leiden. Vanuit Utrecht, Nijmegen en Eindhoven stapt u over op station
Zuid-WTC richting Schiphol. De treinen stoppen onder Schiphol Plaza. Vanaf Schiphol Plaza zie vervolg te voet.
Te voet:

Binnendoor: neem vanuit Schiphol Plaza de roltrap(overdekt) naar boven (richting P1) en volg de borden
WTC Schiphol Airport. U vindt het VTC: locatie WTC op de derde etage
(1 roltrap omhoog).

Buitenom: verlaat Schiphol Plaza aan de kant van de busstations. Steek bij de busstations over naar het
Sheraton Hotel. Loop voorlangs het Sheraton. De ingang van WTC Schiphol Airport bevindt zich na het
hotel. U vindt het VTC; locatie: WTC op de derde etage (2 roltrappen omhoog).
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Algemene voorwaarden
Veiligheidstrainingscentrum - Amsterdam Airport Schiphol
Artikel 1; Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Overeenkomst:
Iedere overeenkomst met betrekking tot deelname aan, of het geven van een opdracht tot het houden van,
trainingen, cursussen en alle andere vormen van opleiding gegeven door het Veiligheidstrainingscentrum van
Schiphol Nederland B.V. (VTC). Hiertoe worden ook beschouwd overeenkomsten tot advisering door of namens VTC
aan Wederpartij.
Personeel:
De medewerkers van Wederpartij, hieronder mede te verstaan derden, die door Wederpartij bij de uitvoering van
de Overeenkomst zijn betrokken.
Deelnemer:
Personeel van Wederpartij of een derde die deelneemt aan de activiteiten van het VTC;
SNBV:
De besloten vennootschap Schiphol Nederland B.V. en de Nederlandse vennootschappen die aan Schiphol
Nederland B.V. zijn gelieerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 2:24a van het Burgerlijk Wetboek (BW).
Veiligheidstrainingscentrum:
Onderdeel van de afdeling A/SSE/P&ST van Schiphol Nederland B.V. dat veiligheids- en brandgerelateerde
opleidingen, cursussen en oefenprogramma’s ontwikkelt en verzorgt.
Wederpartij:
De natuurlijke persoon of rechtspersoon die de wederpartij van SNBV is met betrekking tot een Overeenkomst.
Artikel 2; Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes, aanbiedingen, orders en
Overeenkomsten, waarbij het Veiligheidstrainingscentrum,van Schiphol Nederland B.V. optreedt als organisator
van trainingen, cursussen en alle andere vormen van opleiding met betrekking tot safety danwel als adviseur ten
aanzien van voornoemde onderwerpen. Afwijkingen van deze voorwaarden gelden slechts voor zover zulks
schriftelijk is overeengekomen. Algemene voorwaarden, onder welke benaming ook, van Wederpartij zijn niet van
toepassing.
Artikel 3; Totstandkoming van de overeenkomst
De Overeenkomst tussen SNBV en Wederpartij komt tot stand tot:
A. door verzending door Wederpartij en na ontvangst door SNBV van de door Wederpartij
ondertekende offerte van SNBV danwel het door Wederpartij ingevulde en ondertekende
inschrijvingformulier van SNBV
B. na de door SNBV en Wederpartij getekende schriftelijke bevestiging.
C. of een door SNBV getekende schriftelijke bevestiging door SNBV aan Wederpartij, na
telefonische aanmelding of opdracht door Wederpartij.
Onder schriftelijk wordt in dit artikel verstaan : een bericht verzonden door de daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van de betreffende partij per brief, fax of e-mail.
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Algemene voorwaarden
Veiligheidstrainingscentrum - Amsterdam Airport Schiphol
Artikel 4; Annulering & wijziging
SNBV is te allen tijde gerechtigd een door Wederpartij aangevraagde activiteit door middel van een schriftelijke
mededeling te annuleren, te wijzigen of te verplaatsen. Wederpartij kan de door haar aangevraagde activiteit door
middel van een schriftelijke mededeling annuleren met inachtneming van de in artikel 4.3 genoemde
voorwaarden.
In geval van annulering in de zin van artikel 4.1 worden ten aanzien van iedere deelnemer waarvoor de annulering
geldt de volgende kosten door SNBV aan Wederpartij in rekening gebracht:
- Bij schriftelijke annulering of wijziging tot 42 dagen (6 weken) voor aanvang van de training:
geen kosten;
- Bij schriftelijke annulering of wijziging 14 tot 42 dagen (2 tot 6 weken) voor aanvang van de
training: 40 % van de trainingskosten;
- Bij schriftelijk annulering minder dan 14 dagen (2 weken) voor aanvang van de training: 100 % van de
cursuskosten;
- Bij absentie zonder schriftelijk annulering: 100 % van de trainingkosten.
SNBV is te allen tijde gerechtigd de training te verschuiven naar een ander tijdstip. Bij gebreke van het kunnen
vaststellen van een datum c.q. tijdstip voor een nieuwe training, door welke oorzaak dan ook, is SNBV gerechtigd
de training te annuleren. In geval van annulering door SNBV is opdrachtgever niet gerechtigd tot vergoeding van
enigerlei schade en/of gemaakte kosten behoudens terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld.
SNBV is te allen tijde gerechtigd de inhoud, opzet en locatie van een training te wijzigen en/of de trainers en het
voor de training te gebruiken materiaal te vervangen. Ingeval van een wijziging zoals hiervoor omschreven heeft
de Wederpartij of een Deelnemer geen recht op schadevergoeding. SNBV stelt Wederpartij en/of Deelnemer zo
spoedig mogelijk in kennis van een voornoemde wijziging.
SNBV kan bepalen dat een praktijkdeel van een training dient te worden onderbroken of gestaakt, in het geval
van:
A. ongunstige klimatologische omstandigheden, waarbij valt te denken aan een crisissituatie ontstaan door
temperatuur, wind, vocht, maar waaronder in ieder geval wordt verstaan:
I. omstandigheden waardoor het vliegverkeer hinder kan ondervinden van rookontwikkeling
op de brandweer oefenplaats, of
II. omstandigheden waardoor in het landingsterrein geen of slechts beperkte
Verkeersbewegingen zijn toegestaan.
In het geval van de in artikel 4.6 genoemde omstandigheden heeft Wederpartij en/of Deelnemer geen recht op
schadevergoeding.
Artikel 5; Uitsluiting
Een Deelnemer wordt uitgesloten van deelname aan een door SNBV te geven training, wanneer:
A. Een Deelnemer 30 minuten of meer later dan het aanvangstijdstip van de training arriveert en
wanneer deze aankomst invloed heeft op de reeds aangevangen training,
B. Een Deelnemer zich misdraagt tijdens de reeds aangevangen Training, door welke misdraging de
Training naar het oordeel van SNBV wordt verstoord of de veiligheid daarvan óf van de Luchthaven
Schiphol in gevaar wordt gebracht.
C. SNBV daartoe zonder opgave van redenen besluit.
Slechts in het onder artikel 5 lid 1 C genoemde geval heeft de partij die kosten voor de betreffende Training heeft
voldaan, recht op terugbetaling van dat bedrag door SNBV.
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Algemene voorwaarden
Veiligheidstrainingscentrum - Amsterdam Airport Schiphol
Artikel 6; Vervanging van Deelnemer
Wederpartij danwel Deelnemer kan bij verhindering van Deelnemer kosteloos voor een passende vervanger
zorgdragen, mits de vervanging twee dagen voorafgaande aan de betreffende training aan SNBV wordt
medegedeeld voor aanvangsdatum van de training en eventueel wanneer Deelnemer voorafgaande aan de
Training/aanmelding voor de Training geen intakegesprek heeft gevoerd.
Deze bepaling laat onverlet het recht van SNBV om een deelnemer te weigeren of om een training te annuleren
zoals bedoeld in artikelen 4 en 5.

Artikel 7; Prijzen en facturering
Opdrachtgever of Deelnemer voldoet de door SNBV vastgestelde prijs, waarna de Deelnemer een toegang tot de
door SNBV gegeven Training verkrijgt. De door SNBV vastgestelde prijzen worden opgenomen in de periodiek
verschijnende folder en tarieflijst. SNBV kan afwijken van de door haar vastgestelde prijzen overeenkomstig artikel
2.2.
SNBV kan te allen tijde de door haar vastgestelde prijswijzigingen, mits een dergelijke wijziging niet wordt
doorgevoerd na bevestiging van een bepaalde Training. Slechts wanneer na annulering van deze Training, een
nieuwe datum voor de Training wordt vastgesteld, heeft SNBV haar nieuwe prijs in rekening te brengen bij
Wederpartij of Deelnemer.
1. Prijzen zijn in Euro’s en exclusief de dan geldende omzetbelasting.
Artikel 8; Voldoening van kosten
Wederpartij danwel Deelnemer dient binnen veertien dagen na factuurdatum de factuur voor de Training te
voldoen, evenwel niet later dan uiterlijk vijftien dagen na de aanvangsdatum van de Training.
Bij niet tijdige betaling is Wederpartij danwel Deelnemer is alsdan van rechtswege in verzuim zonder een daartoe
vereiste ingebrekestelling zijdens SNBV is vereist. Wederpartij danwel Deelnemer is een vertragingsrente
verschuldigd van één procent (1%) per kalendermaand of deel daarvan.
Alle kosten die SNBV redelijkerwijs moet maken in verband met aan de Wederpartij of Deelnemer toe te rekenen
tekortkomingen in nakoming van diens verplichtingen jegens SNBV zijn voor rekening van Wederpartij en/of
Deelnemer.
Alle kosten die samenhangen met de deelname aan de Training, waaronder reis- en verblijfkosten, zijn voor
rekening van Wederpartij danwel Deelnemer.
Artikel 9; Intellectuele eigendomsrechten
Het aan Deelnemer verstrekte lesmateriaal, folders of ander drukwerk is onderhevig aan de
intellectuele eigendomsrechten behorend tot SNBV, behalve wanneer uit voornoemd drukwerk expliciet de
rechten van een derde partij blijkt.
Alle rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht, op rapporten,
voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de trainingen van het SNBV berusten uitsluitend bij SNBV.
Alle van of namens SNBV in het kader van de training en (werk)materiaal is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik
van Wederpartij danwel Deelnemer.
Het is niet toegestaan de verkregen informatie hierbuiten op enigerlei wijze geheel of ten dele te verveelvoudigen
of openbaar te maken, behoudens na voorafgaande schriftelijke toestemming van SNBV.
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Algemene voorwaarden
Veiligheidstrainingscentrum - Amsterdam Airport Schiphol
Artikel 10; Certificaten van deelname
SNBV verstrekt uitsluitend ‘certificaten van deelname’ aan een Deelnemer die, naar het uitsluitend oordeel van
SNBV, de Training met goed gevolg heeft afgelegd.
Wederpartij danwel Deelnemer staat in voor de lichamelijke en intellectuele capaciteit van Deelnemer om deel te
kunnen nemen aan de Training. Wanneer SNBV tijdens een Training vaststelt dat een Deelnemer niet voldoet aan
de vereisten om de Training met goed gevolg af te leggen, is zij niet gehouden een certificaat van deelname te
verstrekken.
Artikel 11; Aansprakelijkheid
Wederpartij danwel Deelnemer is aansprakelijk voor iedere schade die ontstaat bij een Deelnemer tijdens een
Training als gevolg van gedraging van die of een andere Deelnemer die in strijd is met de wet, het bepaalde in
deze algemene voorwaarden en/of de aanwijzingen van SNBV, de leiders van de Training en/of de instructeurs bij
de Training.
Wederpartij vrijwaart SNBV, de leiders van de Training en/of de instructeurs bij de Training voor aanspraken van
derden die het gevolg zijn van de in artikel 11 lid 1 genoemde gedragingen.
SNBV, de leiders van de Training en/of de instructeurs bij de Training zijn niet aansprakelijk voor directe schade
welke in het kader van een door of vanwege de Training bij een Deelnemer of Wederpartij ontstaat, behoudens in
het geval van opzet c.q. grove schuld. Alsdan is de aansprakelijkheid per gebeurtenis steeds beperkt tot ten
hoogste het door de opdrachtgever aan SNBV voor de training verschuldigde bedrag, waarbij een reeks van
gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis. In geen geval is SNBV aansprakelijk voor indirecte of gevolgschade (zoals
gederfde inkomsten) van Wederpartij of Deelnemer.
Indien de training namens SNBV door een derde wordt verzorgd, aanvaardt SNBV slechts aansprakelijkheid voor
een handelen of nalaten tijdens de Training van die derde zelf, onverminderd het in artikel 11 lid 3 bepaalde
omtrent beperking van aansprakelijkheid van SNBV.

Artikel 12; Informatieplicht Wederpartij
Wederpartij is gehouden ten aanzien van elke Deelnemer zij bij SNBV voor een Training aanmeldt, de benodigde
veiligheidsinformatie te verstrekken, waaronder dient te worden verstaande gestelde eisen met betrekking tot de
gepaste kleding, haardracht, de benodigde oplettendheid en overige risicobeperkende maatregelen in het kader
van de specifiek te volgen Training door een Deelnemer.
Wederpartij staat er voor in dat de door haar opgegeven Deelnemer vrijwillig en op eigen risico danwel het risico
van Wederpartij deelneemt aan de Training. Wederpartij dient te vermelden wanneer de door haar op te geven
Deelnemer de Nederlandse taal niet machtig is. Bij gebreke daarvan kan de Deelnemer de toegang tot de Training
worden ontzegd, zoals bedoeld in artikel 5 lid 1 sub C.
Voor zover redelijkerwijs van SNBV kan worden gevergd zal SNBV zorgvuldigheid betrachten ten aanzien van de
door Wederpartij voor de Training verstrekte of dienaangaande door SNBV ter kennis gekomen informatie.
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Artikel 13; Vertrouwelijkheid persoonsgegevens
Alle persoonsgegevens die in het kader van de overeenkomst met de opdrachtgever dan wel deelnemer worden
verkregen worden strikt vertrouwelijk en in overeenstemming met de geldende privacywetgeving behandeld.
Opdrachtgever staat er voor in dat SNBV gerechtigd is de gegevens met betrekking tot de deelnemers, waaronder
geboorteplaats en geboortedatum van deelnemers als ook positieve prestaties in de cursus, te gebruiken. Onder
gebruik wordt, onder meer maar daartoe niet beperkt, verstaan: op te slaan, te gebruiken voor het vervaardigen
van certificaten en te verstrekken aan instanties en of andere onderdelen van de groep waartoe SNBV behoort, na
daartoe gedaan verzoek voor zover dit verzoek verband houdt met het onderwerp van de cursus
(veiligheid, brandpreventie etc).
Artikel 14; Slotbepalingen
Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.
Van deze voorwaarden maken mede deel uit alle op de Luchthaven Schiphol van toepassing zijnde wettelijke
bepalingen, besluiten en reglementen (waaronder het bepaalde in het Algemeen Luchthaven Reglement, het
Aanvullend Luchthaven Reglement Luchthaven Schiphol en het Huishoudelijk Reglement Luchthaven Schiphol
alsmede alle door of vanwege SNBV gegeven en te geven aanwijzingen.
Geschillen welke voortvloeien uit deze algemene voorwaarden of uit de gesloten overeenkomst tussen SNBV en
Wederpartij zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter in het arrondissement Haarlem.
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