
 

  

 

Veiligheid voor alles!

  
 

 
                                                                                                                               

      
                                                                                                                            

OVK - MVK: Online, maar hoe?
Het zijn bijzondere tijden. En dat blijft het ook nog wel een tijdje. Iedereen
probeert er op zijn of haar eigen manier mee om te gaan. 

Zo ook onze uitgeverij en opleidingstak uiteraard. 
Gelling uitgeverij zorgt voor zichzelf en let goed op iedereen om hem heen. 
Veiligheid voor alles!

En ondertussen...

... blijft hij verzinnen hoe hij ondanks Corona toch nog OVK-ers en MVK-ers kan
opleiden. Want veel mensen zitten thuis en hebben nu de tijd om een goede
veilighedsopleiding te volgen. 

Hij bemerkt dat deelnemers echt verschillend reageren op de digitale
opleidingsdagen.
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Opleidingen, boeken en software op het
gebied van Arbeidsomstandigheden,
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2912 AJ Nieuwerkerk aan den IJssel
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Agenda 2020

19 juni 2020
Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding

17 september 2020
Start fysieke OVK - MVK opleiding voor
de bouw

23 september 2020
Start digitale / fysieke vervolgmodule
MVK opleiding

29 september 2020

http://www.sipkegelling.nl/
mailto:info@gelling.nl
mailto:info@gelling.nl
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/ovk-opleiding-vg-functionaris/
http://gellingveiligheid.nl/mvk-opleiding-regulier/


Hij bleef zoeken naar een manier waarop  cursisten wel goed en efficient alles
zouden leren wat nodig was om het mooie  OVK/MVK  diploma te kunnen
halen, 

En die manier heeft hij gevonden!
Het gaat zo:

Gelling heeft webinars opgenomen van alle lessen uit de OVK- en MVK-
opleiding. Zijn cursisten bekijken die webinars  thuis en maken het huiswerk.
Daarna ontmoeten de cursisten online hun docent, stellen ze hem of haar
vragen en bespreken ze de stof en het huiswerk. OOK zijn er digitale
tussenmomenten ingebouwd voor extra toelichting en begeleiding bij opdrachten
en proefexamens. Op deze manier leren de cursisten alles wat ze moeten leren
zonder dat ze lesdagen lang aan een beeldscherm zitten vastgeplakt.

Toegegeven, je moet het wel kunnen, als cursist. 
Je moet wel bereid zijn om zelf de zaken op te pakken en thuis al het voorwerk
te doen. 
Maar je besteedt je tijd goed en je leert heel veel. En aan het eind krijg je een
waardevol diploma.

Wil je meer weten over de online opleidingen voor Operationele of Middelbare
Veiligheidskunde? Bel (0180-319298 / 06-51314903) of mail (info@gelling.nl)
dan met Gelling. Hij beantwoordt je vragen graag.

 

Hype
Gelling ziet om zich heen dat zijn collega's door de zomer heen Summerschools
aanbieden, dit kan....  Maar na lang wikken en wegen heeft hij besloten de After
Summerschool te realiseren.

 Dus doet hij de volgende oproep, met een vleugje humor:

Volg een veiligheidsopleiding  en kom dan naar één van zijn opleidingen in de de
nazomer en herfst,(de  After Summer en Autumnschool van Gelling Veiligheid!).
Heb je geen tijd, dan wil je misschien naar één van zijn opleidingen in de winter
(je raadt het al:  de Winterschool van Gelling Veiligheid!). Als dat ook niet gaat,
kun je ook nog naar zijn Springschool komen....

Kortom: Hij nodigt je uit om één van zijn opleidingen te komen volgen :-). Op een
tijd dat het jou handig uitkomt. Hij geeft ze bijna het hele jaar door, dus dat moet
mogelijk zijn.
Hij is er klaar voor, online in combinatie met fysieke lessen.Het zogenaamde
blended learning..., liever noemt Gelling dit hybride, maar goed...

Gelling hoopt....
...dat je in goede gezondheid bent en blijft , en dat het je goed gaat.
Hij ontmoet je graag bij één van zijn opleidingen, eerst virtueel  en later in het
echt. En het maakt hem niet uit welk jaargetijde je daarvoor kiest!

 
Met hartelijke groet, 
Sipke Gelling

Start digitale / fysieke OVK - MVK
opleiding

Bekijk de agenda op de website
van Gelling Veiligheid
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http://twitter.com/gellingpublish

