De sprankelendste

HVK opleiding
van Nederland
Met optimale scriptiebegeleiding en een uitgewogen programma
Na jaren ontwikkelwerk, voortbordurend op de ervaring van vele docenten en auteurs en het geven van onze OVK en MVK
opleidingen, lanceert Gelling Veiligheid de start van de eerste vervolgeditie HVK opleiding op 21 april 2021.
Met meer dan 35 lesdagen, een kritische examencommissie i.s.m. TU Delft, een dijk van een scriptiebegeleiding
o.l.v. dr. Ingeborg van der Geest, een keur aan trainers (12 personen) op HVK- en universitair niveau, en een opleiding
gemodelleerd naar aanleiding van de meest recente overlegrondes tussen SVK en NVVK, durven wij deze leuze van
misschien wel de beste HVK opleiding van Nederland wel aan….

De HVK opleiding omvat de volgende modules:
Module 1 – Risicobeheersing/Risicomanagement/risicoleiderschap
5 lesdagen
Module 2 – Ongevalsanalyse
4 lesdagen – module 1 + 2 gezamenlijke toetsafsluiting
Module 3 – P
 re-HVK: bouwstenen voor onderzoeksrapportage en interviewtechnieken; leren schrijven voor lezers met
weinig tijd
8 lesdagen – afsluiting met een HVK-waardige scriptie ter verdediging
Module 4 – Verandermanagement en human factors
5 lesdagen – toetsafsluiting
Module 5 – Arbeidshygiëne/fysische, chemische en biologische factoren - Ergonomie
5 lesdagen – toetsafsluiting
Module 6 – Brand- en explosiegevaar
4 lesdagen – toetsafsluiting
Module 7 – W
 etgeving & Aansprakelijkheid, CE-markering, medezeggenschap, bouwregelgeving
5 lesdagen – toetsafsluiting
Ter afsluiting van de opleiding: de HVK scriptieverdediging.

Wat kunt u verwachten?
iedere module een leerboek en papers, ontwikkeld door docenten en auteurs
• bijafsluiting
van iedere module door een toets
• digitaal lesmateriaal
beschikbaar
• podcasts, een introductiefilm
lessen
• lessen zowel fysiek als digitaalbijteverschillende
volgen
• persoonlijke ondersteuning door docenten en opleider voor iedere HVK student
• SKO-auspiciën van de opleiding
•

21 april 2021 De start van onze HVK opleiding
Locatie: Gellings Trainingslocatie, Essebaan 73, Capelle aan den IJssel of locatie te Woerden
Voor alle informatie: gellingveiligheid.nl/hvk-opleiding/ – tel.: 0180 - 319298

