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Algemeen en doelgroep
Voor de Middelbaar Veiligheidskundige die na zijn
OVK/MVK opleiding graag wil beginnen aan de HVK-
opleiding is er nu de mogelijkheid om te starten met
de pre-HVK opleiding. Omdat de stap van MVK maar
HVK groot is, heeft Gelling Veiligheid deze pre-HVK
ontwikkeld om zo de doorstroom van MVK naar HVK
te vergemakkelijken. De pre-HVK opleiding is dé
ideale brug tussen de OVK/MVK opleiding en de
HVK-opleiding.
De pre-HVK
De pre-Hogere Veiligheidskundige opleiding (preHVK) is uniek en heeft meerwaarde doordat zij zich
vooral onderscheidt door minder de nadruk te leggen op de vakinhoud en veel meer op de advieskant.
Tijdens de MVK opleiding wordt met name gekeken
naar risico’s en beheersing van deze risico’s. De preHVK opleiding gaat hier nog dieper op in en kijkt 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.
Voor wie?
De pre-HVK is dan ook met name bedoeld voor die
mensen die functioneren op MVK-niveau, ook in het
bezit zijn van een MVK-diploma en een forse werkervaring hebben in de hoek van de veiligheid, proces
industrie/productie/bouw/installatie/woningcorporaties et cetera. Maar ook valt te denken aan mensen
met ervaring bij overheidsorganisaties zoals waterschappen en in de zorg.
Wanneer deze functionarissen willen doorleren en
enige aarzeling hebben om naar het HVK-niveau toe
te werken, dan is de pre-HVK uitermate geschikt.
De pre-HVK is een van de modules van de HVK-opleiding en hét onderdeel om de kandidaat te bekwamen
in het maken van een eindscriptie op HVK niveau.

“De pre-HVK is dé opleiding om beter beslagen ten ijs
te komen als je de HVK opleiding wil gaan volgen. De
focus wordt gelegd op hoe je een goede rapportage
maakt maar ook of het onderwerp voldoende niveau
heeft. Door de intensieve begeleiding en de op maat
afgepaste lesmomenten leer je kritisch naar je werkstuk
te kijken. De docenten zijn niet belerend, laten je in
je waarde en zorgen er voor dat je in je eigen kracht
komt te staan. Voor iedereen die de HVK wil gaan
doen kan ik de pre-HVK opleiding ten zeerste aanraden, maar het is ook een aanrader voor mensen die wat
aan hun rapportagetechniek willen gaan doen.”

De deelname aan de 7 lesdagen en het maken van
een afrondende pre-HVK toets geven een goede indicatie of de kandidaat op HBO-werk- en denkniveau
kan functioneren en of hij of zij in staat is de HVK
opleiding met succes te vervolgen.
Voordelen van het volgen
van de pre-HVK/HVK combinatie
Er zijn een aantal voordelen te noemen bij het volgen
van de pre-HVK/HVK combinatie, zoals:
	
leren in eigen tempo door dit aanbod in specifieke
modules;
	
modules naar keuze;
	
minder strak in tijd gebonden dan een reguliere
HVK opleiding;
	
intensieve begeleiding bij het maken en voorbereiden van een eindwerk(scriptie);
	
ideaal om te ruiken, proeven en testen aan het
HVK-niveau om vervolgens direct dit HVK-niveau
in te gaan met vervolgmodules;
	
Pre-HVK module, scriptie, wordt apart afgesloten
met verdediging en diploma onder auspiciën van
Hobéon-SKO;
	
module Wetgeving & Aansprakelijkheid is een afgeleide van de zeer inhoudsvolle leergang en een
kernonderdeel van onze HVK opleiding;
	
via de pre-HVK wordt zeer snel toegewerkt naar
onderzoeksopzet/-voorstel. Dag 1 start al met een
eigen onderzoek;
	
meekijken door een inhoudelijk deskundige;
	
de examencommissie toetst onderzoeksopzetten;
	
peer-reviews;
	
eenvoudige leeromgeving;
	
naast onderzoeksvaardigheden wordt ook aandacht besteed aan:
	• discussietechniek
	• vergadertechniek
	• gesprekstechniek
• kritisch denken.
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Inhoud opleiding
Als pre-HVK’er bent u in staat om veiligheid naar een
hoger niveau te brengen. U wordt opgeleid om als deskundige professional, intern of extern, ondersteuning
te verlenen bij het beheersen van veiligheidsrisico’s
en u leert veiligheid op een goede én veilige manier te
organiseren. U beschikt over competenties als:
- het goed kunnen analyseren en onderzoeken van
situaties;
- het implementeren en begeleiden van maatregelen;
- het organiseren van draagvlak binnen de organi
satie;
- managementvaardigheden als leiderschap en natuurlijke autoriteit op basis van kennis.

Met de pre-HVK opleiding kunt u zich verder bekwamen in:
	
het leren van theorie, ook van onderwerpen die
misschien ver van uw dagelijkse werkpraktijk
staan;
	
logisch redeneren/denken;
	
het onder woorden brengen van kennis;
	
het verwoorden van een logisch betoog zoals bijvoorbeeld een onderzoeksrapport;
	
kennisclusters zoals statistiek, chemie, het inventariseren en evalueren van risico’s, onderzoeksmethoden en technieken.
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Het accent ligt voor de pre-HVK opleiding op:
• leren leren;
• oefenen met logica;
• oefenen met mondelinge uitdrukkingsvaardigheden;
• oefenen met het op schrift zetten van gedachten/adviezen;
• oefenen met het doen van onderzoek.
Deze vaardigheden kun je trainen door te oefenen
met de inhoudelijke thema’s als genoemd in de moduledagen van de pre-HVK.
Hoofddocent is dr. Ingeborg van der Geest.

Module 1
De module van de Pre-HVK bestaat uit 7 lesdagen met iedere lesdag een ander onderwerp.
De module wordt afgesloten met de pre-HVKtoets (bedrijfsopdracht, leren rapporteren toets,
schriftelijk examen).

•	Dag 1

		

		

		
		
	
Dag 2
	
Dag 3
	
Dag 4
	
Dag 5
	
Dag 6
	
Dag 7
 	
Dag 8

•
•
•
•
•
•
•

Veiligheidskundige thema’s zoals:
• ongevallenonderzoek, - analyse
en trendanalyse
• Beleid/programma: voorlichting
& onderricht / opleiding specifieke
deskundigheid
• Uitvoeren RI&E, TRA, LMRA,
werkvergunning
• Implementatie NEN ISO 45001 enz.
Onderzoek opzetten
Onderzoek uitvoeren
Rapporteren over onderzoek
Schriftelijk adviseren
Mondeling presenteren
Presenteren van eigen onderzoek
Afsluiting | Scriptieverdediging

“De Pre-HVK-opleiding is als een op zich staande module en als onderdeel van de volledige opleiding voor Hogere Veiligheidskunde een waardevolle opleiding.
De nadruk wordt gelegd op het trainen en ontwikkelen van vaardigheden op het gebied van onderzoek, onderzoeks- en rapportagetechnieken en presentatie.
Het biedt mogelijkheden voor een MVK-er om verder door te groeien naar een MVK+ niveau en vergemakkelijkt een eventueel besluit om wel/niet door te stromen naar de HVK opleiding. De scriptie wordt toch vaak
gezien als het lastigste onderdeel van de HVK-opleiding. Als onderdeel van de volledige HVK opleiding biedt
de pre-HVK-module de mogelijkheid om direct aan het begin van de HVK-opleiding alvast met je scriptie of
een onderdeel daarvan aan de slag te gaan. Dit voorkomt dat het lastigste onderdeel van de opleiding naar het
eind wordt geschoven, wat nog wel eens kan resulteren in het niet succesvol beëindigen van de studie. De weg
van de geleidelijkheid is in de regel succesvoller.”

Tijdsbesteding, voorbereiding en intake
Iedere pre-HVK’er 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 vooronderzoek,
onderzoek en rapportageproces. Dit betekent dat van
de kandidaat 40 à 45 uur zelfstudie verwacht wordt
buiten de te volgen lesdagen.
Vooropleiding
Voor een succesvolle deelname aan onze opleiding
is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau noodzakelijk. Wij toetsen dit aan de hand van kopieën van
diploma’s of een combinatie van een functiebeschrijving en een verslag van een assessment, mede op
basis van deelname aan onze pre-HVK.
SKO-erkenning
De pre-HVK opleiding heeft een bij- en nascholings
erkenning voor OVK-ers en MVK-ers
van Hobéon-SKO te Den Haag.

Examen
Het examen bestaat uit het maken van een eindrapport en het presenteren van het eigen onderzoek en
rapport voor een examencommissie.
Kosten
De kosten voor de pre-HVK-opleiding (module 1)
zijn € 4.550,00 excl. BTW. Hierbij is inbegrepen het
studiemateriaal en de boeken, het examen en begeleiding bij het maken van de bedrijfsopdracht en het
eindrapport. Iedere deelnemer ontvangt bovendien
een mini-iPad met platform/leeromgeving.
Startdatum
De startdatum van de pre-HVK opleiding is
• 29 oktober 2019. De vervolgdata worden zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt.

De Hogere
Veiligheidskundige
opleiding (HVK)

Tijdgeest opleiding
De tijdgeest van onze pre-HVK/HVK opleiding laat
zich als volgt samenvatten:
	
Risicoleiderschap, de combinatie van leiderschap,
onzekerheid en risico. Met name onze eerste
module is gericht op deze benadering.
	
Human factors, menselijke betrouwbaarheid en
presteren, mentale en fysische belasting, usability en ontwerp.
	
Resilience ofwel snel en veerkrachtig optreden
bij onvoorziene situaties. Centraal staat vakmanschap en improvisatie.
Deze invalshoeken zijn verweven in onze diverse modules naast de gebruikelijke thema’s en onderwerpen gericht op het functioneren als Hogere Veiligheidskundige in deze tijd.
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Doel opleiding
De opleiding HVK heeft tot doel u op te leiden tot
intern of extern adviseur. In deze rol wordt van u
verwacht dat u complexe risico’s voor veiligheid en
gezondheid kunt herkennen en analyseren.
Vervolgens moet u op basis van deze analyse de
arbeidsorganisatie op overtuigende wijze kunnen
adviseren inzake de beheersing van risico’s. U levert
steeds een deskundig advies waarbij u oog heeft voor
de bedrijfsprocessen.
De pre-HVK wordt als onderdeel gezien van de HVK-
opleiding. Met het volgen van de pre-HVK opleiding
heeft u module 6 van onze HVK opleiding voltooid.
Ook onze Leergang Wetgeving & Aansprakelijkheid is
een module in onze HVK opleiding (module 7).
Tijdsbesteding, voorbereiding en intake
Het totaal aantal contactmomenten bedraagt
33 lesdagen (inclusief de module pre-HVK), incl.
avonden. De totale studiebelasting is circa 1000 uur
(lesdagen 250 uur, zelfstudie 500 uur, scriptie
250 uur). Deze studiebelasting is afhankelijk van
voorkennis en ervaring. De uren buiten de contactmomenten worden besteed aan zelfstudie die onder
andere bestaat uit het maken van opdrachten en het
voorbereiden van toetsen.
Vooropleiding
Voor een succesvolle deelname aan onze opleiding
is een hbo-denkniveau en/of hbo-werkniveau noodzakelijk. Wij toetsen dit aan de hand van kopieën van
diploma’s of een combinatie van een functiebeschrijving en een verslag van een assessment, mede op
basis van deelname aan onze pre-HVK.
SKO-erkenning
De HVK staat onder auspiciën van Hobéon-SKO.

I N H O U D H V K O P LE I D I N G

Module 1 - Risicobeheersing/
risicomanagement/risicoleiderschap
– 5 lesdagen
	
Risicomanagement en risicoleiderschap
	
Opzet risicosturing
	
RI&E en toetsing
	
Methodieken
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Module 2 – Ongevalsanalyse - 4 lesdagen –
module 1 + 2 gezamenlijke toetsafsluiting
	
Ongevalsanalyse
	
Methodieken
	
Externe veiligheid
	
B-visie, meer techniek
	
Equipment under control
	
Resilience
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Module 3 – Brand en Explosiegevaar
- 4 lesdagen - toetsafsluiting
	
Brandprincipes en brand
	
Menselijk gedrag
	
Preventie
	
Gevaarlijke stoffen en opslag
	
Explosieveiligheid/drukapparatuur/besloten
ruimten
	
Elektrische veiligheid
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Module 4 – Arbeidshygiëne/fysische, chemische
en biologische factoren
- 4 lesdagen - toetsafsluiting
	
Gevaarlijke stoffen
	
Toxicologie
	
Epidemiologie
	
Biologische agentia
	
Geluid en trillingen
	
Straling
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Examen
Het examen bestaat uit het maken van een scriptie
en het presenteren van het eigen onderzoek en de
scriptie. De pre-HVK scriptie wordt op HVK-niveau
beoordeeld, daar is deze verdediging niet meer
noodzakelijk.
Kosten
De kosten voor de HVK-opleiding (module 1 tot en
met module 7) zijn € 16.500,00 excl. BTW. Hierbij is
inbegrepen het studiemateriaal en de boeken, het
examen en begeleiding bij het maken van de scriptie.

Module 5 - Verandermanagement en Human
Factors - 4 lesdagen - toetsafsluiting
	
Beïnvloeding
	
Adviesprocessen
	
Auditing en managementsystemen
	
Organisatiekunde
	
Beleid
	
Human Factors
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Module 6 – pre-HVK opleiding - 7 dagen
– pre-HVK scriptieafsluiting
	
Dag 1	Veiligheidskundige thema’s zoals:
		
• ongevallenonderzoek, - analyse en
trendanalyse
		
• Beleid/programma: voorlichting &
onderricht / opleiding specifieke
deskundigheid
		• Uitvoeren RI&E, TRA, LMRA,
werkvergunning
		• Implementatie NEN ISO 45001 enz.
	
Dag 2 Onderzoek opzetten
	
Dag 3 Onderzoek uitvoeren
	
Dag 4 Rapporteren over onderzoek
	
Dag 5 Schriftelijk adviseren
	
Dag 6 Mondeling presenteren
	
Dag 7 Presenteren van eigen onderzoek
	
Dag 8 Afsluiting | Scriptieverdediging
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Module 7 – Wetgeving & Aansprakelijkheid
- 5 lesdagen - toetsafsluiting
	
Dag 1	Inleiding recht/bijzonder vormen van
aansprakelijkheid
	
Dag 2 Arbowetgeving
	
Dag 3 CE markering en arbeidstijdenwet
	
Dag 4	Handhaving Inspectie SZW
(Arbeidsinspectie en strafrechtelijke
aansprakelijkheid)
	
Dag 5	Civielrechtelijke aansprakelijkheid
bij arbeidsongevallen en
beroepsziekten
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De ideale brug naar
HVK opleiding

Startdatum
Startdatum van de HVK-opleiding:
• 7 november 2019
De vervolgdata voor module 1 zijn:
• 21 november 2019
• 12 december 2019
• 9 januari 2020
• 23 januari 2020
De data van de overige modules worden later
bekend gemaakt.
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