
Pagina 1 van 2

Hoe je systematisch risico's kunt analyseren

Na- en bijscholing voor OVK-ers en MVK-ers

Ook dit najaar organiseert Gelling Veiligheid weer een paar mooie
nascholingsmiddagen voor OVK-ers en MVK-ers. Op deze middagen wordt u door
veiligheidsspecialisten die veel weten van de theorie én van de praktijk weer up-to-
date gebracht wat betreft de laatste ontwikkelingen in arbo- en veiligheidsland. Na
de scholing volgt een (werk)diner om te eten, overleggen en netwerken. Na het
diner gaat u filevrij weer naar huis...

28 september: Verdiepingsdag over Taak-Risico-Analyse (TRA)

Op 28 september organiseert Gelling Veiligheid een verdiepingsmiddag over de
Taak-Risico-Analyse, afgekort als TRA. 
De TRA is een systematische methode om risico’s van een risicovolle taak te
analyseren, classificeren, te evalueren en te herkennen.

Tijdens deze praktische middag komen de RIE / TRA / LMRA en werkvergunningen
aan de orde. Er is aandacht voor het opsporen van risicofactoren,
risicoberekeningen (Fine en Kinney), risicoscores en voor het vormen van
risicoanalyses en het daartoe passende beleid. Tijdens deze middag worden er
presentaties gegeven en oefeningen gedaan.

De docenten

De docenten van deze middag zijn Herman Herrebout (MVK/HVK) en Wilfred
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Agenda

6 september 2017
Start opleiding OVK
Rotterdam

13 september 2017
Start opleiding MVK
Woerden / Rotterdam

15 / 16 september 2017
Start OVK vrijdag / zaterdag
Noord-Scharwoude

21 september 2017
Start opleiding OVK
Woerden

26 september 2017
Start opleiding OVK
Zwolle
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Janssen (HVK). Beide docenten zijn zeer praktijkervaren in de industrie, bouw en
automotive. Zij zijn als docent verbonden aan Apply, Gelling Publishing en Aboma.

Kosten

De kosten voor deze na- / bijscholing bedragen € 245 excl. btw. De kosten voor het
studiemateriaal en het werkdiner zijn bij dit bedrag inbegrepen. Door bijwoning en
betaling van deze middag wordt de OVK-registratie voor de Operationeel
veiligheidskundigen, voor een periode van twee jaar verlengd.

Datum, tijd en Locatie

28 september 2017
13.00 - 18.00 uur, gevolgd door een werkdiner voor de cursisten

Hotel Van der Valk, Nieuwerkerk aan den IJssel, bij Rotterdam

Meer informatie lezen of aanmelden? 
Ga  naar de site van Gelling Veiligheid

Vragen? Mail ons of bel ons (0180-319298 of 06-51314903)

www.gellingveiligheid.nl

Iedere keer automatisch de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid
ontvangen? Dat kan! Schrijf u hier in

27 september 2017
Start opleiding HVK 
Rotterdam

28 september 2017:
OVK-nascholingsdag: De Taak-
Risico- Analyse (TRA)
Gelling Veiligheid, Rotterdam

2 november 2017:
OVK-
nascholingsmiddag: Aansprakelijkheid
en nieuwe arbo-wetgeving
Gelling Veiligheid, Rotterdam

16 november 2017:
na- en bijscholingsmiddag
Operationele Arbeidshygiëne 
Gelling Veiligheid, Rotterdam
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