
Samenwerking met de Risk Factory 
 

Op vrijdag 15 januari 2016 is op de Risk 

Factory de intentieverklaring getekend 

door dhr. Onno van Veldhuizen van de 

Veiligheidsregio Twente en algemeen 

directeur Rob van der Vegt van de KOE 

(Katholiek Onderwijs Enschede), 

waarmee de samenwerking tussen de 

Risk Factory en de KOE een feit is.  

De Risk Factory is een 
veiligheidseducatiecentrum, waar 
basisschoolleerlingen en groepen met 
een verhoogd risico veiligheid bewuster 
worden gemaakt. Door realistische scenario's aan den lijve te ervaren, leren de bezoekers gevaren te 
herkennen. Door te leren hoe ze veilig kunnen handelen, kunnen ze zelf voor hun eigen veiligheid 
zorgen, in hun thuissituatie, op school en in de openbare ruimte.  
De Risk Factory is een samenwerking van de Veiligheidsregio Twente, de Brandweer Twente, politie, 
de geneeskundige hulpverleningsorganisatie GHOR Twente en de GGD Twente. Het is een van de drie 
onderdelen van de Twente Safety Campus op de voormalige vliegbasis.  
 
KOE vindt het belangrijk dat kinderen van alles leren op het gebied van veiligheid. Niet alleen in de 
klas zelf- de Risk Factory stelt daar materiaal voor beschikbaar- maar ook en vooral door te oefenen 

en te doen in de praktijk. Het pakket dat aan 
de orde komt is heel breed, maar ook zo 
samengesteld dat kinderen voortdurend 
geboeid blijven. Want wie wil nou niet op 
avontuur in zo’n grote hangar, waar 
aangeklede poppen als verkeersslachtoffers 
half onder gedeukte auto liggen, 
politievoertuigen maar ook een bus uit het 
streekvervoer staan en waar van alles 
beleefd kan worden?  

 

 

Daarnaast is een belangrijk onderdeel het spel Game of Heroes, waarin leerlingen als een superheld 
allerlei situaties tegenkomen die onveilig zijn en die zij veilig moeten maken. 

Onderdeel van het concept is - bijvoorbeeld - dat jonge kinderen met hun ouders een convenant 
sluiten. Ze beloven daarin tot hun achttiende geen alcohol te drinken. Maar ook de gevaren van 
Facebook en chatsites komen aan bod, evenals brandgevaarlijke situaties. Kinderen leren verder hoe 
ze de 112 alarmapp op hun mobiele telefoon kunnen installeren. 

 



Het afgelopen anderhalf jaar hebben verschillende basisscholen de Risk Factory Twente al bezocht. 

De scholieren en hun leraren waarderen een bezoek aan de Factory met een 8,6. Waarbij het 

scenario over internetveiligheid, waaronder digitaal pesten, zelfs werd gewaardeerd met een 9,2. 

"Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat bezoekers van de Risk Factory drie keer meer 

kennis hebben over veiligheid dan niet-bezoekers". 

De lesstof en het traject dat in de Factory kan worden afgelegd zijn het meest geschikt voor kinderen 
uit de groepen acht. Ze zijn er niet alleen op school mee bezig en zijn actief tijdens een realistische 
veiligheidstraining in de Risk Factory, naderhand moeten ze ook een soort examen doen, thuis of bij 
opa en oma. Bijvoorbeeld checken of er brandgevaarlijke situaties zijn en of er brandmelders in de 
woning zijn geïnstalleerd.  

Scholieren die tot nu toe de Risk Factory hebben bezocht, hebben drie keer meer kennis over 
veiligheid dan niet-bezoekers. Driekwart van de bezoekers wil veiligheidsmaatregelen nemen na een 
bezoekje aan hangar 7. 

Als KOE verheugen wij op een plezierige en leerrijke samenwerking.  

Voor meer informatie: 

http://www.riskfactorytwente.nl  

 

http://www.riskfactorytwente.nl/

