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Saxion Safety&SecurityLAB

Samenwerken aan innovatieve 
en toekomstgerichte oplossingen
Saxion Safety&SecurityLAB is een broedplaats waar projectmanage-

ment, samenwerking, ideeën, (inter)actie en co-creatie centraal staan: 

zowel virtueel als fysiek. Het biedt een platform voor organisaties en 

instellingen om samen met studenten, docenten en onderzoekers met 

verschillende achter gronden te  werken aan oplossingen voor vraag-

stukken uit de safety en security wereld. Het eindresultaat van deze 

oplossingen is een echt beroepsproduct, bijvoorbeeld in de vorm van 

een advies op verschillende thema’s, zoals beveiliging van organisa-

ties, de veiligheidscultuur in een bedrijf, de aanpak van overlast en 

criminaliteit of het bevorderen van een veilige leefomgeving.
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2 Onze studenten
De Saxion-opleiding Integrale Veiligheidskunde (IVK) is onderdeel 

van de Academie Bestuur, Recht en Ruimte (ABR&R). In het eerste 

jaar maken de studenten kennis met Integrale Veiligheidskunde én 

Security Management. Ze ontdekken het verschil tussen ‘safety’ en 

‘security’ en maken kennis met de maatschappelijke ontwikkelingen 

op elk gebied. Na het eerste jaar kiezen ze een vervolgroute: 

Security Management in Apeldoorn of Integrale Veiligheidskunde 

in Deventer of Enschede.

Dé verbinding tussen young professionals 

en het werkveld!

Heeft u een vraag voor ons of wilt u de mogelijkheden 

bespreken? Stuur dan een mail naar ssl@saxion.nl



Facts over het S&SLAB
•  Een student besteedt twee dagen per week aan het S&SLAB. 

Een kwartiel bestaat uit 10 lesweken.

•  Saxion stelt de maandag en dinsdag beschikbaar voor het 

S&SLAB. Is een andere dag geschikter, dan mag de student 

dit zelf regelen. Wel is hij/zij zelf verantwoordelijk het 

S&SLAB niet te laten samenvallen met ander onderwijs.

•  Een student werkt maximaal 20 weken voor een opdrachtgever 

aan zijn of haar competenties. Dit kan ook in voltijd als 

stage- of afstudeeropdracht op locatie van de opdrachtgever

•  Opdrachten dienen te passen in het safety&security-domein.

•  We verwachten van u als opdrachtgever per kwartiel 5 tot 10 

uur begeleidingstijd. 

Zo werkt het S&SLAB
In het Safety&SecurityLAB werken studenten aan vraagstukken 

uit de praktijk. Of u nu een professional in een kleine of gro-

te publieke of private organisatie bent of een ondernemer met 

een goed idee; we horen het graag. 

Alle vraagstukken sluiten aan bij actuele ontwikkelingen in 

het werkveld en de thema’s binnen de opleidingen. In ieder 

vraagstuk draait het om de competentieontwikkeling van de 

stu dent. Onze studenten werken aan de volgende competenties: 

ontwikkelen, implementeren, coördineren en evalueren van 

veiligheidsbeleid en -maatregelen, regisseren van de aanpak 

van risico’s, onderzoekend vermogen en adviseren. 

Het is ook mogelijk om een vraagstuk aan te leveren dat ver-

volgens wordt vertaald naar een concrete opdracht, waarmee 

(groepen) studenten aan de slag kunnen. Uiteraard helpen wij 

u daar graag bij.

Waar kunnen
studenten aan de slag?
Veiligheidsregio’s, adviesbureaus, productiebedrijven, dienstverle-

nende bedrijven, banken en verzekeraars, brandweer, politie, water-

schappen, particuliere beveiligingsorganisaties en een lectoraat zijn 

voorbeelden van plekken waar studenten hun competenties kunnen 

ontwikkelen.

Start van het project - kick-off
Ieder project start met een kick-off bijeenkomst. De studenten, de 

S&SLAB-coach en uzelf als opdrachtgever stemmen de opdracht af. 

Samen bepalen we waar de opdracht wordt uitgevoerd en welk re-

sultaat er wordt verwacht.

Aan de slag
Gedurende de looptijd van een opdracht worden studenten op in-

houd en proces begeleid door Saxion-docenten. Dit vindt plaats bij 

Saxion in Apeldoorn, Deventer en Enschede. Uw begeleiding van de 

studenten als opdrachtgever vindt bij uw eigen organisatie plaats. 

Afronding project: eindgesprek
Studenten leveren het eindproduct op en houden een eindpresentatie 

over het project. Bij de afronding van een opdracht maken Saxion- 

docenten in overleg met de opdrachtgever een beoordeling. We horen 

graag van u als opdrachtgever of de student heeft voldaan aan uw ver-

wachtingen. Uw oordeel en dat van de docent resulteert in een cijfer.
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