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Ze zijn er klaar voor!
Gelling
Opleidingen en boeken op het
gebied van onderwijs, veiligheid
en risico, Arbo, digitale media en
veranderingsmanagement

Adres
Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den
IJssel

Nog 3 weken...
... en dan is het zo ver.
Dan begint de nieuwe leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid, geschikt
voor arbo-professionals.
Een heel team staat klaar om aan de slag te gaan.
Het materiaal ligt klaar, de locatie is geregeld, de docenten bereiden zich
voor.

Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den
IJssel
tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda
Het team van dit jaar is uitgebreid met 2 top-juristen, die alles weten van de
ins en outs van wetgeving en aansprakelijkheid.
Ze hebben er zin in om op 21 maart aan de slag te gaan.
Ze tellen de dagen af.
Ze zijn er klaar voor, met z’n allen….

De Leergang Wetgeving en Aansprakelijkheid... wat is dat precies?
De leergang is geschikt voor arbo-professionals.

Aan het eind van de Leergang...
hebben de cursisten een compleet overzicht van de belangrijkste
wetgevings- en aansprakelijkheidsissues
zijn cursisten volledig op de hoogte van actuele wijzigingen in de
wetgeving
hebben cursisten niet alleen veel theoretische kennis maar ook

http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display&Type=html

1 februari 2017
OVK- opleiding voor de bouw
Bunnik
13 februari 2017
OVK-opleiding VG-functionaris
Amsterdam
16 februari 2017
MVK-opleiding
Woerden / Rotterdam
9 maart 2017
OVK-opleiding VG-functionaris
Woerden
21 maart 2017
Start Leergang Wetgeving en
Aansprakelijkheid
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praktijkkennis door praktijkvoorbeelden en jurisprudentie
hebben cursisten hun eigen cases kunnen inbrengen en vragen
kunnen stellen
hebben cursisten een diploma van een opleiding met meer diepgang
dan welke reguliere opleidingen voor arbo-professionals dan ook
weten de cursisten alles af van nieuwe onderwerpen zoals de CEwetgeving en de Arbeidstijden wet

Rotterdam

Social media

Cursusdata
21 maart, 28 maart, 4 april, 9 mei en 16 mei 2017
Onderwerpen van de leergang
Dag 1: Inleiding recht / Bijzondere vormen van aansprakelijkheid
Dag 2: Arbowetgeving
Dag 3: CE Markering en de arbeidstijdenwet
Dag 4: Handhaving Insprectie SZW
Dag 5: Civielrechtelijke aansprakelijkheid bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten
Het docententeam
Mr. Jan Harmen Kwantes (hoofddocent)
Ir Jan Blok (ISZW)
Mr. Jan Kees den Haan (Maet advocaten)
Mr. Ingeborg Koopmans (Officier van Justitie, arr Breda)
Ing. Rudo Smits (Aboma, CE Marketing)

Waarom juist de 2017-editie volgen?
Deze twaalfde editie is korter maar ook krachtiger dan de vorige en er zijn
nieuwe experts toegevoegd aan het docententeam.
U kunt zelf het programma samenstellen en zo de opleiding helemaal op
maat maken.
De opleiding levert 6 punten op bij SKO Hobéon.
De opleiding duurt 5 dagen, vindt plaats in Nieuwerkerk aan den IJssel en
start op 21 maart 2017. De lesdagen zijn filevrij! Ze duren van 14.30 tot
21.15 en het diner is bij de prijs inbegrepen.
Voor deze opleiding is een speciale app ontwikkelt die u kunt gebruiken op
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/index.php?Page=Preview&Action=Display&Type=html
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de gratis iPad mini die u cadeau krijgt als u de opleiding doet.
De groep cursisten bestaat uit maximaal 15 personen. Op deze manier is er
genoeg tijd en aandacht voor alle cursisten en leren zij maximaal, ook van
elkaar. Het enige nadeel van het werken met een kleine groep: u moet er
met uw aanmelding snel bijzijn, anders is de groep vol!

Meer weten over deze opleiding?
Lees de brochure of neem een kijkje op de website van Gelling Veiligheid.
Daar staat ook hoe u zich kunt aanmelden.

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling
Veiligheid ontvangen? Dat kan!
Aanmelden voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief
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