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 Geachte lezer,
Met dit boekwerk informeren wij u graag over 
onze unieke en sprankelende HVK-opleiding.

De pre-HVK module is een uitgebreid onderdeel 
van de HVK opleiding. Doel is het op juiste wijze 
realiseren van het complexe onderdeel scriptie 
ontwikkeling/formulering en totstandkoming. 
Begeleiding van het scriptieonderdeel staat 
voorop. Alsmede een uitgebreid leertraject hierin.
Door de combinatie van deze module en de 
opleiding zelf verhogen wij de kans op slagen 
voor de HVK opleiding.

Graag verwelkomen wij u en bij vragen neemt u 
gerust contact op.

Sipke Gelling, uitgever en opleider
Voorjaar 2023

Gelling Publishing & Training
Prins Alexanderlaan 1a

2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel
www.gelling.nl
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Inhoud HVK opleiding

MODULE 1
RISICOBEHEERSING/RISICOMANAGEMENT/RISICOLEIDERSCHAP  
5 LESDAGEN
•  Risicomanagement en risicoleiderschap
•  Opzet risicosturing
•  RI&E en toetsing
•  Methodieken

MODULE 2
ONGEVALSANALYSE 
4 LESDAGEN – MODULE 1 + 2 GEZAMENLIJKE TOETSAFSLUITING
•  Ongevalsanalyse
•  Methodieken
•  Externe veiligheid
•  B-visie, meer techniek
•  Equipment under control
•  Resilience

MODULE 3
PRE-HVK OPLEIDING
7 DAGEN – PRE-HVK SCRIPTIEAFSLUITING
•  Dag 1   Veiligheidskundige thema’s zoals:
   -  ongevallenonderzoek, - analyse en trendanalyse
	 	 	-		Beleid/programma:	voorlichting	&	onder	richt	/	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 | Proefverdediging

MODULE 4
VERANDERMANAGEMENT EN HUMAN FACTORS
4 LESDAGEN - TOETSAFSLUITING
•    Beïnvloeding
•  Adviesprocessen
•  Auditing en managementsystemen
•  Organisatiekunde
•  Beleid
•  Human Factors

MODULE 5
ARBEIDSHYGIËNE/FYSISCHE, CHEMISCHE EN BIOLOGISCHE FACTOREN  
4 LESDAGEN - TOETSAFSLUITING
•  Gevaarlijke stoffen
•  Toxicologie
•  Epidemiologie
•  Biologische agentia
•  Geluid en trillingen
•  Straling

MODULE 6
BRAND EN EXPLOSIEGEVAAR  
4 LESDAGEN - TOETSAFSLUITING
•  Brandprincipes en brand
•  Menselijk gedrag
•  Preventie
•  Gevaarlijke stoffen en opslag
•  Explosieveiligheid/drukapparatuur/besloten ruimten
•  Elektrische veiligheid

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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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 3 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 37 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.

Wat maakt de HVK opleiding zo bijzonder?
PLANNING Tijdpad opleidingsdagen iedere week of om de week op de vrijdag. Aandacht, rust en 
tijdsbeslag staan centraal.

MATERIAAL Iedere module beschikt over lesboeken, ontwikkeld door onze docenten en auteurs, plus 
een aantal standaardwerken en een abonnement op HSE-totaal/SDU.

DOCENTEN Onze uitgeverij beschikt over zeer praktijkgerichte en ervaren docenten op HVK en 
universitair niveau, specialisten op de diverse vakgebieden.

BEGELEIDING Door de inbouw van de pre-HVK opleiding, de tussenperiode van lesdagen en de over 
het algemeen kleine lesgroepen is er veel aandacht voor de HVK student.

INSTROOM Onze uitgeverij hanteert HBO-assessments voor de toelating aan de opleiding, alsmede 
uitgebreide intakes.

SKO-erkenning
De HVK-opleiding staat onder auspiciën van Hobéon-SKO te Den Haag. 

Examen
Het examen bestaat uit het maken van een scriptie en het presenteren van het eigen onderzoek en de 
scriptie. NVVK/NQA-erkenning in working-progress.

Toetsing
Iedere module wordt afgesloten met het maken van een toets. 
De toets voor module 1 Risicomanagement en module 2 Ongevalsanalyse is een gezamenlijke toets.

Schriftelijk examen
Het schriftelijk examen van onze HVK-opleiding bestaat uit een uitgebreide cursus rond risico-
management, de risicoprofessional, en het uitvaardigen van een management-advies.
Bron: De risocoprofessional - dr. Walter Zwaard.

Kosten
De kosten voor de HVK opleiding (module 1 tot en met module 7) zijn € 15.600,00 excl.	btw.  
Hierbij zijn inbegrepen het studiemateriaal en de boeken, het examen en begeleiding bij het maken van 
de scriptie.

Data
De actuele data vind je op een van onze websites:
• www.mvkhvk.nl 
• www.gellingveilgheid.nl

Locaties

• Capelle a/d IJssel
• Utrecht
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Gelling Publishing & Training verzorgt opleidingen (OVK/MVK/HVK), leergangen en actualiteitendagen 
rond veiligheid en risicomanagement. 

Daarnaast is de uitgeverij actief met leerboeken op dit gebied.
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