
Testvlucht

  

Op 12 september start Gelling Veiligheid voor de eerste keer met de opleiding
pre-HVK.

Dit is een schakel-opleiding voor middelbaar veiligheidskundigen en
operationeel veiligheidskundigen die na hun OVK / MVK-opleiding graag willen
beginnen aan de HVK-opleiding.

Wat is de Pre-HVK opleiding?
De pre-HVK-opleiding vormt de schakel tussen de OVK / MVK-opleiding en de
HVK-opleiding. Hij wordt gegeven door een team van ervaren
veiligheidsspecialisten met een hart voor veiligheid.  Deze opleiding staat op
zichzelf en kan los gevolgd worden maar geldt ook als eerste module van de
HVK-opleiding. 
Aan het einde van de opleiding behalen de deelnemers een certificaat. In deze
opleiding wordt dieper ingegaan op de kernpunten van de MVK-opleiding.
Na het volgen van de pre-HVK opleiding kunt u – na een uitgebreid intake-
gesprek – verder met het vervolg: de HVK-opleiding.

Waarom een aparte pre-HVK opleiding?
Sipke Gelling  zag dat er bij de Gelling Veiligheid afgezwaaide OVK-er en MVK-
ers vaak onzekerheid bestond over het doorstromen naar de HVK-opleiding. Er
leefden bij hen vragen als

Is deze opleiding wel geschikt voor mij?
Kan ik het (HBO) niveau van deze opleiding wel aan?
Is de behandelde stof wel interessant genoeg voor mij?

Gelling Veiligheid

Opleidingen, boeken en software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
risicomanagement,verandermanagement
en arbeids- en procesveiligheid

Adres

Postadres
Gelling Publishing en Training
Postbus 249
2910 AE Nieuwerkerk aan den IJssel

Bezoekadres
Prins Alexanderlaan 1a
2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel

tel kantoor 0180-319298
tel mobiel 06-51314903
fax 0180-320069
email info@gelling.nl

Agenda

17 mei 2018
Actualiteitendag ISO 45001
Rotterdam 

30 mei 2018
Veiligheidsdag
Hoeven (NB)

6 september 2018
Start OVK bouw
Woerden

10 september 2018
Start OVK regulier
Woerden / Rotterdam

11 september 2018
Start MVK 
Woerden / Rotterdam

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingboeken.nl/colleges/iso-45001/
https://www.veiligheidsdag.nu/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-bouw/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/


Heb ik een goede kans om de opleiding met succes af te ronden?

Als antwoord hierop heeft Gelling Veiligheid de opleiding Pre-HVK ontworpen.
De Pre-HVK is een schakelopleiding van de MVK-opleiding naar de HVK-
opleiding. Het volgen van de opleiding Pre-HVK geeft deelnemers de kans om
het werk- en denkniveau van de HVK-opleiding te ervaren. Aan het eind van de
opleiding kunnen zij een goede inschatting maken of de opleiding HVK bij hen
past en hebben zij bij een succesvolle afronding van de Pre-HVK het
vertrouwen dat ze de HVK opleiding met goed gevolg kunnen doorlopen. De
Pre-HVK-opleiding geldt dan als eerste module van de HVK-opleiding.
Gaan zij aan het eind van de Pre-HVK-opleiding niet door met de HVK-
opleiding, dan hebben zij in ieder geval een certificaat, waarbij de opleiding
voor Hobéon=SKO geldt als officiële nascholing en hebben ze niet financieel
geïnvesteerd in een opleiding die ze niet hebben kunnen afmaken.

Op deze manier kun je de Pre-HVK-opleiding beschouwen als een testvlucht
voor de echte HVK-opleiding…

Inhoud van de opleiding

Als pre-Hogere Veiligheidskundige (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 verlenen bij het beheersen van
veiligheidsrisico’s en u leert veiligheid op een goede én veilige manier te
organiseren.
Ook beschikt u 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 MVK-opleiding wordt vooral gekeken naar risico’s en beheersing van
deze risico’s. Tijdens de pre-HVK-opleiding wordt hier dieper op ingegaan en
met name gekeken 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.

Wilt u meer weten over de Pre-HVK? Lees dan hier de Pre-HVK-folder of neem
een kijkje op de website van Gelling Veiligheid. 

Tijd en locatie

De pre-HVK is verdeeld over 9 lesdagen, start op 12 september 2018 en vindt
plaats in het kantoor van Gelling Veiligheid in Nieuwerkerk a.d. IJssel (onder de
rook van Rotterdam). De pre-HVK-opleiding wordt in november 2018 meteen
gevolgd door de HVK-vervolgopleiding, die in het gehele jaar 2019 doorloopt.

 

Aanmelden en vragen
Wilt u zich aanmelden voor de pre-HVK opleiding of heeft u nog vragen?
Bel (0180-319298 /  06-51314903) of mail  dan met Gelling Veiligheid. Wij

12 september 2018
Pre-HVK

 

 

Social media

http://gellingveiligheid.nl/wp-content/uploads/2018/04/Leaflet_pre-HVK_2018_v3.pdf
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/wp-content/uploads/2018/04/Leaflet_pre-HVK_2018_v3.pdf
https://nl.linkedin.com/in/sipke-gelling-2087b914
http://twitter.com/gellingpublish


helpen u graag!

Sipke Gelling

Gelling Veiligheid

Lees het leaflet over de pre-HVK opleiding

Bekijk de website van Gelling Veiligheid
Schrijf je in voor de nieuwsbrief van Gelling Veiligheid

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

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

www.gellingveiligheid.nl.

Klik hier indien u zicht wilt afmelden voor deze nieuwsbrief

http://gellingveiligheid.nl/wp-content/uploads/2018/04/Leaflet_pre-HVK_2018_v3.pdf
http://gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/aanmelden-voor-nieuwsbrief/
http://gellingveiligheid.nl/
http://gelling-nieuwsbrief.nl/mailcamp/admin/%25%25unsubscribelink%25%25

