Gelling Veiligheid heeft GOED NIEUWS!
Op 12 september a.s. start zij met de

pre-HVK Opleiding
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De opleiding waarin
vaardigheden en het doen van
onderzoek centraal staan

ER

G

elling Veiligheid verzorgt al jaren de OVK- en MVK-opleidingen met groot succes. Het
afgelopen opleidingsjaar heeft Gelling Veiligheid geconstateerd dat veel OVK-, MVKen HVK-cursisten en –gediplomeerden de door hun gevolgde studie verder zouden
willen uitdiepen. Bovendien blijkt er behoefte te zijn aan een programma dat de schakel
vormt tussen de OVK-/MVK-opleiding en de HVK-opleiding.
Bij uw vertrouwde opleidingsinstituut Gelling Veiligheid kunt u vanaf 12 september 2018 de
pre-HVK opleiding volgen . Deze opleiding bouwt voort op brede veiligheidskundige kennis,
maar legt vooral het accent op het uitvoeren van onderzoek, de opbouw, de voorbereiding,
de rapportage en onderbouwing van onderzoek, alsmede de presentatie binnen organisaties om draagvlak te creëren.
Als pre-Hogere Veiligheidskundige (pre-HVK) bent u in staat om veiligheid naar een hoger
niveau te brengen! U wordt opgeleid om als deskundige professional, intern of extern
ondersteuning te bieden bij het beheersen van (veiligheids)risico’s. U krijgt tijdens deze
opleiding nieuwe inzichten en verbreding en verdieping om onderzoek voor te bereiden en
uit te voeren. Ook beschikt u hierna over competenties als:

•	het goed kunnen analyseren en onderzoeken van situaties;
•	het implementeren en begeleiden van maatregelen;
•	het organiseren van draagvlak binnen de organisatie;
•	managementvaardigheden als leiderschap en natuurlijke autoriteit op basis van kennis.
Tijdens de verschillende OVK/MVK/HVK-opleidingen wordt vooral aandacht besteed aan de
brede veiligheidskundige thema’s. Tijdens de pre-HVK-opleiding wordt veel meer gekeken naar vaardigheden en met name naar uw rol als analyticus, onderzoeker, begeleider,
organisator en leider om vanuit deze rollen op de diverse gebieden van veiligheid binnen
een organisatie de juiste sturing te kunnen geven. Hier wordt ruim de tijd voor genomen en
u wordt door deskundige inleiders hierin gedurende de opleiding begeleid.

Het programma van onze
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pre-HVK -opleiding ziet er als volgt uit:

Onderwerp

Docent

Veiligheidskundige:
functievervulling, taak en positie

Siep Slager HVK,
Rob van de Walle HVK

Veiligheidskundige thema’s:

o.a.
Oeds van der Wal HVK,
Wilfred Janssen HVK,
drs. ing. Cees Muusse,
Pieter de Boer HVK,
Frans Merkesteijn, HVK.

•	Ongevallenonderzoek, -analyse en
trendanalyse
•	Beleid/programma:

Voorlichting & onderricht /
opleidingspecifieke deskundigheid
	Uitvoeren RI&E, TRA, LMRA, werkvergunning
	Implementatie NEN ISO 45001 enz.

•
•
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Onderzoek opzetten

dr. Ingeborg van der Geest
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Onderzoek voorbereiden

idem
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Onderzoek uitvoeren

idem

6

Rapporteren over onderzoek

idem

7

Schriftelijk adviseren

Idem plus veiligheidskundige

8

Mondeling presenteren

Idem plus veiligheidskundige

9

Presenteren van eigen onderzoek

Idem plus veiligheidskundige
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et gaat bij de pre-HVK meer om vaardigheden dan om inhoudelijke vakken.
Deze vaardigheden worden getraind aan de hand van inhoudelijke veiligheidskundige en arbeidshygiënische thema’s. Tijdens de eerste twee lesdagen
kiezen de cursisten een thema, dat zij vervolgens uitdiepen in een zelf uit te voeren
onderzoek met beperkte omvang en praktische relevantie voor de eigen organisatie. Tijdens de overige lesdagen wordt uitgebreid ingegaan op het voorbereiden,
uitvoeren en rapporteren van onderzoek. Dat gebeurt aan de hand van eigen werk,
groepsgewijs en individueel. Daarbij wordt aandacht besteed aan onderzoeksvaardigheden en aan verschillende aspecten van schriftelijk rapporteren, zoals logisch
redeneren, helder formuleren en overtuigend adviseren. Op deze manier stellen de
cursisten stapsgewijs een onderzoeksrapport op, dat wordt beoordeeld en dat zij,
ter afsluiting van de opleiding, tijdens de laatste lesdag presenteren en verdedigen.

Kortom:
Onze pre-HVK opleiding is juist voor u als
u zich meer wilt bekwamen in:
	het doen van onderzoek;
	logisch redeneren en argumenteren;
	het helder onder woorden brengen
van specifieke kennis;
	het opstellen van een logisch betoog,
zoals een onderzoeksrapport of een
schriftelijk advies;
	mondelinge uitdrukkingsvaardig
heden;
	een specifiek kenniscluster als
ongevalsanalyse, voorlichting en
onderricht, RI en E,TRA of LMRA/ISO
45001, arbeidshygiënische thema’s,
bedrijfshulpverlening, brandveiligheid, enz.

•
•
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Lesduur en lesdata
9 dagen, de middag en avond van
13.00 uur tot 20.00 uur.
Start
Vervolgdata

•
•

Per kandidaat inventariseren wij waar
knelpunten zitten. Het pakket dat wordt
aangeboden in de pre-HVK wordt afgestemd op vaardigheden aan de hand van
genoemde inhoudelijke thema’s. Daarbij
gaat het deels om inhoudelijke vakken,
maar het accent ligt vooral op de vaardigheden.

• 12 september
• 9 oktober 2018
• 30 oktober 2018
• 20 november 2018
• 11 december 2018
• 8 januari 2019
• 29 januari 2019
• 12 februari 2019
• 5 maart 2019

Tijdsbesteding, voorbereiding en intake
Iedere pre-HVK kandidaat voert een
intake met de opleider, om goed voorbereid te zijn op de keuze van de veiligheidskundige thema’s.
Tussen de lesdagen zal de kandidaat
zich goed moeten voorbereiden op iedere
stap in het voor- onderzoek, onderzoek
en rapportageproces. Dit betekent dat
wij van de kandidaat ongeveer 10 uren
zelfstudie per lesdag verwachten buiten
de te volgen lesdagen.
Wat kun je met het diploma pre-HVK?
Deze opleiding wordt gedragen in de
vorm van na- en bijscholing door Hobéon
SKO met maar liefst 9 SKO-punten.
Hiernaast staat KIWA garant voor de procesgang en erkenning van de pre-HVK
opleiding. Ook wordt de opleiding erkend
door het SVK-register voor MVK’ers.
Het diploma staat voor een erkenning,
naast de inhoud van de reguliere veiligheidsopleidingen, rond specialisatie in
onderzoeksvaardigheden en implementatie hiervan.

GELLING PUBLISHING & TRAINING BV

Locatie
Kantoor Gelling Publishing & Training,
Pr. Alexanderlaan 1a,
2912 AJ Nieuwerkerk a/d IJssel.
Kosten pre-HVK
€ 4.550,00 excl. btw (9 lesdagen), inclusief
alle materialen en begeleiding,
examinering en een
mini iPad met
platform.

Vooropleiding
Als vooropleiding voor de pre-HVK wordt
verwacht dat u de OVK- of MVK-opleiding
met goed gevolg heeft afgesloten. U bent
tevens aantoonbaar werkzaam op HBO
denk- en werkniveau.

Docenten
Onze docenten zijn afkomstig uit de
adviesraad van onze uitgeverij in combinatie
met specialisten, ieder op hun eigen
vakgebied. Door onze samenwerking met
Vapro en Aboma beschikken wij over een
enorm netwerk aan bewogen enthousiaste
docenten.
Materialen
Ondersteunende lesmaterialen zijn:
	Projectmanagement - Roel Grit
(Noordhoff Uitgevers BV)
	Rapportagetechniek – Rien Elling, Bas
Andeweg e.a. (Noordhoff Uitgevers BV)
	Spelling - Noordhoff Uitgevers B.V.
	Readers
	iPad met leeromgeving
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Hobéon SKO-erkenning
De pre-HVK-opleiding heeft een bij- en
nascholingserkenning voor OVK’ers en
MVK’ers van Hobéon-SKO te Den Haag.
KIWA procesgang
KIWA trainingen beoogt de procesgang van
de pre-HVK te bewaken.

Graag verwelkomen wij u op de startdatum
12 september 2018 a.s. om 13.00 uur in Nieuwerkerk aan den IJssel!

Gelling Publishing & Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel
www.gelling.nl
info@gelling.nl
06-51314903 / 0180-319298
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