Ontwikkeling en aandacht in en na de
surrealistische periode in 2020

Nieuws
over

Het uitgangspunt van onze geregistreerde en gecertificeerde
opleiding OVK (Operationele Veiligheidskunde) is het aanbieden
van een zeer veelzijdige opleiding om de kennisleemte tussen
VCA-VOL en de MVK opleiding te dichten.
Het onderscheidend karakter van onze OVK opleiding zit in de
waardering van dit diploma en het grote voordeel bij het doorstromen naar onze tweede en derde module van de MVK opleiding.
Het erkende OVK-diploma geeft dus vrijstelling voor de eerste module van de MVK opleiding, waardoor het vervolg (MVK) nog bestaat
uit 10 lesdagen.
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Digitale mogelijkheid
Wij bieden in deze ‘Coronaperiode’ een nieuwe digitale mogelijkheid tot het volgen van onze opleidingen en extra ondersteunende
service. Hoe ziet dit eruit?
Wij hebben voor iedere lesdag OVK/MVK een digitaal webinar ontwikkeld. Dit betekent dat wij onze opleidingen bijzonder efficiënt
kunnen aanbieden. De ‘gewichtige’ onderwerpen in de opleiding
kunnen deelnemers ook fysiek volgen, met name om het groepsgevoel en de onderlinge uitwisseling van informatie en ervaring te
laten plaatsvinden.
Wij bieden 40-50% van de lesdagen digitaal aan via het webinar
en deze digitale lessen worden ondersteund met korte sessies via
Microsoft Teams/Skype zodat alle vragen en de begeleiding bij de
studie en het huiswerk via goede communicatie kan plaatsvinden.
Fysiek aanwezig zijn is dan niet noodzakelijk.
Door onze ervaringen in deze surrealistische periode willen wij met
ons team van docenten en correctoren ook extra service bieden
bij het maken van de vereiste bedrijfsopdrachten en bieden wij het
herexamen van onze OVK en MVK opleiding gratis aan als extra
examenmoment. Een examentraining is op verzoek ook mogelijk.
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Samengevat
 igitale lessen
D
Specifieke webinars voor OVK en MVK
Minder reistijd
Minder fysieke lessen
Topondersteuning per Microsoft Teams/Skype voor vragen over
lesstof, examens en huiswerk/bedrijfsopdrachten
5% korting op de opleidingskosten als u zich nu voor een opleiding aanmeldt.
Vanaf juni 2020 operationeel voor al onze nieuwe OVK en MVK
opleidingen met onze samenwerkingspartners.

Veiligheid voor alles!
Samen met Gelling Veiligheid komt u deze periode met nog meer kennis en vaardigheden veilig door!
Ook onze samenwerkingspartners steunen ons bij de uitvoering
van onze hybride OVK en MVK opleidingen.
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