EDITIES/OPLEIDINGEN 2016

Is de VG-functionaris VCA / preventiemedewerker
wel deskundig genoeg?
De VG-functionaris als

Operationeel
Veiligheidskundige®
door samenwerking landelijke erkenning
(OVK®, de nieuwe opleiding als module 1 van de MVK, geregistreerd en geëxamineerd door Hobéon-SKO)

De OVK-opleiding door het gehele land!

VCA en Arbowet
Vraag 1.2 van de VGM Checklist Aannemers: “Is er een
veiligheids- en gezondheidsfunctionaris aangesteld binnen het bedrijf?” heeft tot doel de coördinatie van de VGaspecten binnen het bedrijf bij de dagelijkse gang van
zaken en het waarborgen van de inbreng van expertise
daarbij. Dit is helemaal in lijn met de verplichting uit
Art.13 van de Arbowet: de werkgever laat zich op het
gebied van veiligheid en gezondheid ondersteunen door
een deskundige werknemer.

toegelaten door Hobéon-SKO) of HVK. Indien door de
VG-functionaris aantoonbaar een beroep wordt gedaan
op externe deskundigheid, dient hij zelf tenminste te
beschikken over de VCA-kwalificatie “Veiligheid voor
operationeel leidinggevenden VCA”. Gesteld kan worden
dat dit laatste in kleinere niet complexe bedrijven met
minder hoog risicovolle taken wellicht voldoende is. In
complexere organisaties met meer risicovolle taken
al of niet in een risicovolle omgeving dient een meer
opgeleide VG-functionaris of minimaal een MVK-er/ een
HVK-er te functioneren.

Deskundigheid
De VG-functionaris moet over de nodige deskundigheid
beschikken, of kan aantoonbaar een beroep doen op
interne / externe deskundigen. Nodige deskundigheid
betekent voor Nederland minimaal MVK (-opleiding

Kerntaken van een VG-functionaris zijn: het gevraagd
en ongevraagd adviseren aan directie, management en
leidinggevenden, het implementeren van VG-beleid, het
beheren van het VGM-beheersysteem, deskundig aanspreekpunt zijn voor medewerkers t.a.v. VG-zaken, coördineren van VG-projecten, ondersteunen bij ongevallenonderzoek, uitvoeren van audits en inspecties, geven
van voorlichting en onderricht. Echter ook de “luis in
de pels” zijn van de organisatie op VG-gebied. Hiertoe
moet hij over de juiste kennis, ervaring, vaardigheden
en houdingsaspecten beschikken, VGM-bewust zijn,
projectmatig kunnen werken, sociaal en communicatief
zijn, goed kunnen samenwerken, verbeter- en verandertrajecten en projecten kunnen managen.
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De operationeel veiligheidskundige (OVK) nu met vele
opleidingspartners een landelijke (h)erkenning

SKO
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•
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•

tel 06-51314903 / 0180-319298

•

fax 0180-320069

strategisch
tactisch
operationeel

Dag 1

Arbozorg en organisatie, taken
en positie van de veiligheidskundige

Dag 2

Wetgeving en bouwproces –
Arbobesluit (project V&G plan)
Arbeidsplaatsen

Dag 3

Arbeidsmiddelen

Dag 4

Gevaarlijke stoffen

Dag 5

RIE, TRA, LMRA en werk
vergunning

praktisch

Inhoud van de OVK – MVK module 1

Opleiding
Deskundigheid houdt verband met: competentie, expertise, kennis van zaken, vakkennis en vakkundigheid. Voor
deskundigheid is o.a. opleiding nodig. VG-opleidingen in
Nederland worden hierboven schematisch weergegeven.

Dat betekent dat de OVK een veiligheidskundige invulling
geeft en schakel is tussen de praktijk op de werkvloer en
het beherende, uitvoerende / middelbaar leidinggevende
niveau en daarmee tegemoet komt aan het (VCA) aspect
“voldoende deskundigheid”.

Bekend zijn de VCA, MVK en HVK opleidingen. Een aantal
MVK opleidingen bestaat uit 3 modules à 5 dagen. Recent
is de OVK opleiding ontwikkeld als module 1 van de MVK
Industrie en de MVK (Af)Bouw en installatiebranche. Dat
betekent dat de OVK opleiding gevolgd kan worden als
module 1 van deze MVK opleidingen. Ook het OVK deel
van de volledige MVK valt onder het regime van Hobéon
SKO certificatie en registratie.

De OVK-MVK module 1 is als veiligheidskundige opleiding ook bedoeld voor sectoren als overheid, zorg en
onderwijs. De praktijk heeft dit bewezen.
Opleidingsdata en locaties 2016
4 februari 2016
start opleiding OVK – Rotterdam
7 maart 2016
start opleiding OVK – Barendrecht
14 maart 2016
start opleiding OVK – Eindhoven
16 maart 2016
start opleiding OVK – Bunnik
31 maart 2016
start opleiding OVK – Harderwijk

Inhoud van de OVK – MVK module 1
Als module 1 wordt afgesloten met het OVK examen dan
geeft het diploma OVK vrijstelling op module 1 van de
MVK Industrie en MVK Bouw.

De vijfdaagse opleiding OVK is ook als in-company en op
maat aan te vragen bij Gelling Publishing.

De opleiding OVK wordt door docenten uit de praktijk
gegeven en is een volwaardige opleiding voor VG-functionarissen VCA en preventiecoördinatoren. De opleiding
draagt bij aan de vereiste deskundige VG-ondersteuning.

De opleiding Operationeel Veiligheidskundige is gedeponeerd en beschikt over een exclusieve OVK-regeling in samenspraak met SKO-Hobéon. De opleiding is geaccrediteerd met bedrijfsopdrachten en een schriftelijk examen.

Deskundigheidsniveau

Opleiding - diploma

Certificatie en register

Hoger veiligheidskundige (HVK)

Certificatie: Hobéon-SKO
en DNV (Det Norske Veritas)

Middelbaar Veiligheidskundige
(MVK)

Certificatie: Hobéon-SKO
Register: SVK register

Uitvoerend / aansturend /
operationeel niveau

Operationeel veiligheidskundige /
preventiemedewerker (OVK)

Register: Hobéon-SKO
Examen: Hobéon-SKO

Praktisch uitvoerend niveau

VCA opleidingen

Niveau 3
SKO

Ontwikkelend/hoger
leidinggevend niveau
Niveau 2
Beherend/middelbaar
leidinggevend niveau
Niveau 1

Gelling Publishing & Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel
www.gelling.nl
www.gellingveiligheid.nl
www.ovkbouw.nl
Contact- en aanmeldinformatie:

•

info@gelling.nl

•

tel 06-51314903 / 0180-319298

•

fax 0180-320069

