
  

 
  
 

Veel gestelde vragen E-learning Safety & Security 

 

Voor wie is de E-learning Safety & Security bedoeld? 

De E-learning Safety & Security is bedoeld voor elke pashouder met een P van 

Platform op de Schipholpas. Deze E-learning bestaat uit een module Algemeen en 

een module Platform. Voorheen heette deze training de BTSS-training.  

 

Wat is het verband tussen deze E-learning en de Safety & Security 

test? 

Slagen voor de Safety & Security test is een voorwaarde voor het verkrijgen van je 

Schipholpas. Deze test doe je in het Badge Center bij het ophalen van je pas. De E-

learning doe je vooraf online op een locatie en tijdstip dat jou uitkomt. Door het 

volgen van de E-learning Safety & Security, module Algemeen en Platform, verkrijg je 

de autorisatie P (van Platform) op je pas.  

 

Waarom wordt de E-learning Safety & Security aangepast?  

Safety is uiterst belangrijk en een bestaansrecht van de luchtvaart. Elke dag wordt er 

op de luchthaven gewerkt aan een veilige werkomgeving voor reizigers, bezoekers 

en werknemers. In het kader van continuous learning (continu leren), het verbeteren 

van de veiligheid en voldoen aan wet- en regelgeving (o.a. EASA) is de training 

aangepast. Zo houden we je kennis en safety awareness op peil. Je kunt de E-

learning 24/7, op iedere locatie en in je eigen tempo volgen.  

 

Wat is er precies veranderd? 

De BTSS-training was altijd klassikaal. Deze training is omgezet naar een digitale 

leeromgeving in de Schiphol Learning Hub. Voorheen hoefde je de BTSS training 

slechts eenmalig te doen, de E-learning neem je jaarlijks af. Dit noemen we een 

recurrent training (herhaaltraining).  

 

Mijn pas met de P van platform is nog geldig, dien ik nu al actie te 

ondernemen?  

Nee, je hoeft nu nog niets te doen. Pashouders met passen die nog geldig zijn, 

hoeven de E-learning pas te volgen wanneer de pas verlengd moet worden. 

 

Waarom geldt de E-learning Safety & Security alleen voor nieuwe 

passen, verlengingen en bijgeschreven P autorisatie? 

We voeren de nieuwe manier van online trainen geleidelijk in. Daarom geldt de 

Safety & Security E-learning alleen voor medewerkers met een P op de pas die nieuw 

in dienst zijn gekomen vanaf 1 april 2022, of die de Schipholpas moeten verlengen. 

Ook geldt het wanneer je de autorisatie P tussentijds bijgeschreven krijgt op jouw 

Schipholpas.  
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Heb ik een account in de Schiphol Learning Hub nodig en hoe werkt 

dit?  

In de Schiphol Learning Hub maak je een account aan. Dit kan met een zakelijk  
e-mail adres. De Schiphol Learning Hub wijst je vanzelf de weg, mocht je er nu niet 

uitkomen neem dan contact op met Learning & Development: 

learningdevelopment@schiphol.nl. Meer informatie over de Schiphol Learning Hub 

staat op www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol.  

 

Volgen er nog meer wijzigingen? 

In de loop van het jaar zullen we de E-learning uitbreiden met meer modules: 

Terminal, Bagage, Randwegen en Bedrijventerrein Schiphol Oost. Meer informatie 

hierover volgt later.  

 

Hoe weet ik dat ik mijn jaarlijkse recurrent training moet volgen? 

De Schiphol Learning Hub genereert de herhaaltraining automatisch indien jij je hebt 

aangemeld. Het systeem registreert je gegevens en stuurt in totaal 3 reminders.  

 

Hoe lang blijft het certificaat voor de E-learning Safety & Security 

geldig? 

Het certificaat is 1 jaar geldig. De datum zie je ook terug op het certificaat in de 

Schiphol Learning Hub. 

 

Wat gebeurt er als ik de E-learning Safety & Security niet doe? 

Indien je geen E-learning volgt of geen gehoor geeft aan de recurrent reminder 

word je Schipholpas geblokkeerd. 

 

Hoe weet ik of ik de E-learning Safety & Security inderdaad heb 

afgelegd? 

In de Schiphol Learning Hub wordt alles direct vastgelegd. Wel is het belangrijk dat 

je de certificaten dat je de E-learning hebt afgelegd kunt laten zien bij het Badge 

Center. Dit mag via een print op papier of een print screen.  

 

In welke talen is de E-learning beschikbaar? 

De E-learning is in het Nederlands en Engels beschikbaar.  

 

Wordt de klassieke training ook in andere talen gegeven? 

De klassieke training wordt alleen in het Nederlands gegeven. 

 

Jullie hebben het over een uitfasering. Hoe lang gaat dit duren? 

mailto:learningdevelopment@schiphol.nl
https://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol/pagina/schiphol-learning-hub/
http://www.schiphol.nl/nl/werken-op-schiphol
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De BTSS-training in huidige vorm is inmiddels stopgezet.  

 

Hoe en wanneer kom ik in aanmerking voor een fysieke training?  

Als je dyslectisch bent, moeite hebt met (begrijpend) lezen of een aantal keren 

gezakt bent voor de S&S test kan je contact opnemen met het VTC. Zij kunnen een 

afspraak voor je inplannen zodat je de E-learning Safety & Security alsnog klassikaal 

kunt volgen.  

 

Mijn vraag staat hier niet bij, waar kan ik terecht?  

Vragen over: 

- De inhoud van de E-learning hsetraining@schiphol.nl; 

- Inschrijving of certificering staan uitgelegd in het instructiedocument. Deze 

staat op de Schiphol website, onder ‘Hoe gebruik ik de Schiphol Learning 

Hub’. Mocht je na het doorlopen van de instructie nog vragen hebben, stel 

die dan aan het veiligheidstrainingscentrum via vtc@schiphol.nl  

- De schipholpas of de S&S test kan je stellen aan: badgecenter@schiphol.nl; 

- HR of de Schiphol Learning Hub kan je stellen aan 

learningdevelopment@schiphol.nl  
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