
 

 

Hollands College  
Voor mens, arbeid & organisatie 

Opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige & 
Certified Management Consultant (CMC)  

 
 

Voor u ligt de informatiebrochure over de opleiding tot Arbeids-en Organisatiedeskundige. Deze 
brochure geeft u een inhoudelijk beeld van het studieprogramma.  

Binnen het werkveld wordt behoefte ervaren aan een nieuwe opleiding tot Arbeids- en 
Organisatiedeskundige met een frisse kijk op arbeid. Een opleiding die inhoudelijk up-to-date is, 
goed is georganiseerd en die deelnemers uitdaagt, inspireert en enthousiasmeert. Een opleiding 
waarin actuele vakkennis en vaardigheden worden overgedragen, door vakgenoten en waarin de 
deelnemers via reflectie werken aan de eigen competentie ontwikkeling. 

Met veel plezier is aan deze opleiding gewerkt. Graag maken we een afspraak voor een 
kennismakingsgesprek waarin we u verder kunnen informeren.  

Veel werk en leerplezier! 

Hollands College    

010-322 07 03 

info@hollandscollege.nl 

mailto:info@hollandscollege.nl
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1 De opleiding  
De opleiding bestaat uit een praktijkdeel (Stage (Lerend werken) ), intervisie en 
een theoretisch deel tijdens de bijeenkomsten. 

Onderwijsduur  
Het onderwijs duurt 1 jaar. In of vlak na deze periode kan 520 uur praktijkervaring 
(13 studiepunten) worden opgedaan onder begeleiding van een 
praktijkbegeleider. Deelnemers hebben recht op 2 mentor gesprekken. De mentor 
kan eventueel bijsturen of tips geven.   

De opleiding kent minimaal 1280 studiebelastinguren (32 studiepunten). 

Stage (Lerend werken) periode  
De praktijkeis is dat in de opleidingsperiode praktijkervaring wordt opgedaan 
onder begeleiding van een praktijkbegeleider. De Stage (Lerend werken)  wordt 
afgerond met een Stage (Lerend werken) verslag. Het Stage (Lerend werken)  
verslag wordt toegevoegd aan het portfolio.  

Onderwijsprogramma  
Het onderwijs is zo ingericht dat de deelnemers zo snel mogelijk aan de slag 
kunnen met het lesmateriaal. Hollands College legt daarbij een relatie tussen 
vaardigheden, ervaring, reflectie en competenties.  
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o De basis  

Hollands College vindt het van belang aandacht te besteden aan de volgende 
basiscompetenties:  

• Klantgericht handelen: kunnen luisteren en in staat zijn tot een vertaling van 
en feedback op vragen, doelstellingen, belangen en verwachtingen van 
klanten.  

• Adviesvaardigheden: weten welke rol in welke situatie past en deze dan ook 
kunnen vorm geven.   

• Professioneel handelen: zelfinzicht ten aanzien van de eigen 
‘programmatuur’.   

• Resultaat gericht functioneren: een professional moet zijn werkwijze kunnen 
beschrijven en kunnen verantwoorden in intercollegiale consultatie.   

• Samenwerken, verbinden en integreren: kunnen aansluiten en 
samenwerken met de klant en andere professionals om nieuwe 
perspectieven aan te bieden en veranderingen in gang te zetten.  

• Ondernemen: initiatief tonen en overgaan tot handelen zodra iets moet 
gebeuren. Een Arbeids- en Organisatiedeskundige wacht niet af tot de 
ander opdracht geeft. 

o Professionaliseringstraject  

Naast de basis is er een op persoonlijke groei en professionele competenties 
gericht traject dat tijdens de hele opleiding doorloopt. Centraal staan de 
samenwerking met anderen, het coachen van groepen, klantgericht handelen, 
adviesvaardigheden en implementatie vaardigheden.  

Intervisie maakt deel uit van dit traject. Intervisie vindt plaats in een serie van 
minimaal 6 bijeenkomsten van 2,5 uur, individueel of in groepen van maximaal 
vier supervisanten (conform de richtlijn LVSB).  Ook de Stage (Lerend werken) , 
waarin de deelnemer zijn onderzoek en advieskwaliteiten beproeft en evalueert 
op veranderkundige vooruitgang en kwaliteiten, past in dit 
professionaliseringstraject.  
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o De academische werkplaats  

De A&O-opleiding biedt een werkplaats waarin theorie en vaardigheden worden 
ingebracht, bediscussieerd en vervolgens in de eigen praktijk van de deelnemers 
worden toegepast.  

De deelnemers leren hun eigen praktisch handelen op het vereiste hogere plan te 
brengen. De lesdagen zijn interactief en starten met reflectie op het geleerde. 
Daarnaast worden groepen gevormd waarin de deelnemers eigen ideeën en 
vorderingen inbrengen en die van anderen bediscussiëren en ondersteunen. In 
de regel zullen deelnemers gedurende de studie in verschillende situaties actief 
zijn. De werkplaats stelt de deelnemers in staat om vanuit verschillende 
invalshoeken te kijken naar de opdracht en deze toe te passen.  

Een belangrijk onderdeel van de professionele dienstverlening voor de A&O 
deskundige is om de situatie van mens, arbeid en organisatie in de context te 
kunnen beschouwen.  

o Integratiefase  

In de fase richting het examen (portfolio begeleiding) zorgen de deelnemers voor 
integratie van wat geleerd is door reflectie op hun theoretische, praktische en 
persoonlijke ontwikkeling.  

Het aanleggen van een portfolio en het uitvoeren, beschrijven van een 
praktijkopdracht maken deel uit van dit integratietraject.  

De opleiding wordt afgerond met een examen gesprek van ongeveer een uur.  
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Studie besteding   
De opleiding als geheel kent minimaal 1280 studiebelastinguren (32  
studiepunten). 

Totaal bestaat de opleiding uit 30 lesdagen. Daarnaast zijn er intervisie 
contactdagen. De portfolio begeleiding als voorbereiding op de A&O-
Kerndeskundige A&O bestaat uit 2 dagen.  

Iedere deelnemer dient een Stage (Lerend werken)  te volgen van tenminste 520 
uur. De praktijk leert dat bestaande projecten of taken veelal voldoen aan de 
leerdoelen om het vak van A&O deskundige onder de knie te krijgen. Een fulltime 
Stage (Lerend werken) programma heeft een tijdsbestek van ongeveer 13 weken 
van tenminste 32 uur per week. Voor wie parttime werkt duurt de Stage (Lerend 
werken)  langer. Voor wie 16 uur per week met de Stage (Lerend werken)  bezig is, 
duurt de Stage (Lerend werken) periode minimaal 26 weken. De studie belasting 
komt gemiddeld neer op 12,5 uur per week.  

Cursuslocatie  
Hollands College staat voor duurzame innovatie met een knipoog naar arbeid en 
voor een omgeving die inspiratie biedt. Daarom zijn onze locatie met zorg 
geselecteerd.  

De meeste dagen vinden plaats in de Van Nelle Fabriek te Rotterdam. Andere 
locaties zijn: Joure, Zaandam, Utrecht en Eindhoven.  

Deze locaties bieden een uitstekende accommodatie voor post HBO onderwijs en 
bij- en nascholingen. De locaties zijn zowel per auto als per trein goed te 
bereiken. Voor een eerste indruk en routebeschrijving zie: www.hollandscollege.nl  

http://www.hollandscollege.nl/
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2 De opbouw  
In een jaar tijd komen al die zaken aan de orde waar een A&O-deskundige weet 
van moet hebben, rekening houdend met de eindtermen die voor de opleiding 
zijn geformuleerd .   

Het onderwijsprogramma is verdeeld in colleges. Per college wordt een 
informatie verstrekt waarin het onderwijsprogramma wordt uitgewerkt. Iedere 
college omvat kennisoverdracht en vaardigheidstraining rond een bepaald 
thema.  

Steeds is er een praktijkopdracht die bedoeld is om de belangrijkste elementen 
van de leerstof toe te passen in het dagelijkse werk en zo beter in de vingers te 
krijgen. Afhankelijk van de aard van de college kan dit een schriftelijke of 
vaardigheidstoets zijn, een presentatie, een verslag of een combinatie daarvan. 
Daarnaast wordt een reflectieverslag gevraagd over de leer- en 
praktijkervaringen tijdens de college. 

De praktijkopdrachten worden onafhankelijk beoordeeld met een cijfer. 
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Cursusdagen en colleges  
Het onderwijsprogramma is verdeeld in colleges. Het programma start met een 
overzicht van de kernstof en de basis competenties. Deze periode noemen we ‘de 
basis’. Verdere verdieping volgt daarna. Dan krijgt ook de link tussen theorie en 
praktijk meer aandacht in de vorm van een academische werkplaats.    

De bijeenkomsten zijn als volgt ingedeeld: 

• College 1: Marketing voor de A&O deskundige (2 dg) 
• College 2: Van Arbowet naar Duurzame inzetbaarheid (4 dg) 
• College 3: Werkdruk in de RI&E (4 dg) 
• College 4: Sociale en psychologische veiligheid (4 dg) 
• College 5: Succesvol adviseren in de praktijk (4 dg) 
• College 6: Toegepaste organisatiekunde (4 dg) 
• College 7: Van gedrag naar organisatie cultuur (4 dg) 
• College 8: Coachen en trainen (4 dg) 

Voorafgaand aan de bepaalde colleges is er een literatuuropdracht. Deze wordt 
door de deelnemers uitgewerkt. Groepen van drie of vier deelnemers bereiden 
een presentatie voor over de betekenis van de literatuur voor hun eigen 
projecten. Elke college start met een halve dag met introductie op de theorie en 
eindigt met een discussie over de literatuur. Tijdens de andere helft van de dag is 
er aandacht voor professionele competenties en de eigen houding ten aanzien 
van de stof en de werkpraktijk.   

Het  doel van de startdag is te bevorderen dat alle deelnemers met voldoende 
kennis en vaardigheden aan de college beginnen.  
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Aard van het onderwijs  
De opleiding is zo opgezet dat deze aantrekkelijk is voor professionals die in de 
praktijk werkzaam zijn en soms al geruime beroepservaring hebben:  

• er wordt gestreefd naar afwisselende werkvormen   
• er wordt gebruik gemaakt van uitdagende en realistische opdrachten  
• hierbij wordt gestreefd naar een integratie van theorie naar de praktijk  
• ontwikkelen van zelfreflectie en professioneel inzicht 

De deelnemers leren niet alleen van de docenten, maar zeker ook van elkaar. We 
werken zoveel mogelijk in een vaste groep, zodat een sfeer van vertrouwen en 
vriendschap kan ontstaan. Dit draagt ertoe bij dat dagen plezierig verlopen en 
deelnemers zich open en kwetsbaar durven opstellen in discussies en 
oefensituaties.   

Daarnaast krijgen de deelnemers voldoende begeleiding tijdens het leerproces 
en verwacht Hollands College voldoende eigen inzet. 

Verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces  

Iedere deelnemer is in principe zelf verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces, 
zowel met betrekking tot het theoretische als tot het praktische deel van de 
opleiding. Uiteraard geven de praktijk en/of scriptiebegeleiders en de docenten 
geregeld feedback op het studieverloop en de professionele ontwikkeling van de 
cursist.   
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Onderwijsontwikkeling  

Hoewel het programma van de opleiding op hoofdlijnen vast ligt, is er ruimte voor 
een geleidelijke aanpassing naar inhoud en vorm. Iedere college wordt na afloop 
met de deelnemers geëvalueerd. Hierbij wordt nagegaan of de beoogde 
leerdoelen worden gehaald. Zo nodig wordt het programma bijgesteld of een 
andere onderwijsvorm gekozen. Een belangrijk aandachtspunt is steeds of de 
aangeboden stof voldoende aansluit bij de dagelijkse praktijk en de stand van de 
wetenschap.   

Wij selecteren docenten die inhoudelijk en didactisch goed gekwalificeerd zijn. Zij 
hebben doorgaans zelf een relatie met de beroepspraktijk. De opleiding 
informeert docenten goed ten aanzien van de leerdoelen van het onderwijs dat 
zij verzorgen. Na afloop geven we hen feedback. De kwaliteit van ons onderwijs 
wordt verder bewaakt door een Onderwijscommissie en door een 
Examencommissie.    
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3 Het professionaliseringstraject  
Wie als Arbeids- en Organisatiedeskundige aan de slag wil, moet een goed beeld 
hebben van zijn persoonlijke vaardigheden en tekortkomingen (we noemen dat 
wel ‘de eigen programmatuur’). Als Arbeids- en Organisatiedeskundige ben je 
immers dikwijls zelf je belangrijkste instrument in contacten met medewerkers en 
leidinggevenden binnen een klant(organisatie). Je moet dus goed weten hoe je 
overkomt in individuele contacten en voor een groep. En je moet leren om 
daarmee te spelen.   

ontwikkelplan  
Om het eigen leerproces in goede banen te leiden stellen de deelnemers aan het 
begin van de opleiding een ontwikkelplan op, waarin de persoonlijke leerdoelen 
worden vastgelegd. Hiervoor gaan de deelnemers aan de slag met een zeer 
inspirerende werkvorm: schaalwandelen. Wat doe je goed? Wat kan nog beter 
om te kunnen slagen in het vak?  

De geformuleerde leerdoelen zijn richtinggevend voor de persoonlijke 
ontwikkeling.  

Reflectie  
Na afloop van iedere college wordt steeds een reflectieverslag geschreven. Van 
professionals wordt immers verwacht dat ze de kwaliteit van hun werk zelf 
kunnen bewaken, tijdig herkennen waar een bepaalde aanpak tot onvoldoende 
resultaat leidt en zo nodig overstappen naar een andere aanpak. Een belangrijk 
aspect van vakmanschap is het vermogen tot reflectie op en bijsturing van het 
eigen professionele handelen.   

intervisie  
Daarnaast doet iedere deelnemer gedurende de opleiding tenminste 6 keer mee 
aan een intervisiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden in overleg gepland. 
In deze supervisiebijeenkomsten is er aandacht voor de leervragen en 
werkervaringen van de deelnemer(s).   
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4 Integratiefase en examen  
Vanaf het begin van de opleiding is er veel aandacht voor het verbinden van 
theorie en praktijk. Interessant is immers dat iedere deelnemer praktijkervaring 
inbrengt en kan benutten bij het opdoen van nieuwe kennis en vaardigheden.   

In de laatste fase van de opleiding staat de integratie centraal. De portfolio wordt 
dan voorbereid voor een afrondend examengesprek.  

Portfolio  
Iedere deelnemer stelt tijdens de opleiding een portfolio samen. Deze bevat het 
ontwikkelplan, de mentorverslagen, de reflectieverslagen, verslagen van 
collegeopdrachten en het Stage (Lerend werken) verslag.  

college opdrachten  
Tijdens de opleiding wordt een eigen onderzoek uitgevoerd dat moet leiden tot 
een onderbouwd advies over een relevant probleem of vraagstuk dat een relatie 
heeft met de aangeboden stof van de college. De scriptieopdracht vormt bij 
uitstek een onderdeel waarin veel van wat geleerd is wordt geïntegreerd.   

optioniele opdracht  
In de laatste fase van de opleiding kunnen de deelnemers ook kiezen om een 
paper te schrijven. Deze uren tellen mee met de Stage (Lerend werken) -uren. De 
paper kan leiden tot publicatie. De paper heeft een omvang van maximaal 2000 
woorden.  

De bedoeling is dat de deelnemers een opiniërend artikel schrijven en hierin hun 
eigen visie verwoorden op basis van literatuur onderzoek en een nieuwe aanpak 
of model presenteren.   
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Examen  
De opleiding wordt afgesloten met een mondeling examen door twee 
onafhankelijke vakdeskundigen. 

Hollands College streeft ernaar om haar opleiding een goede voorbereiding te 
laten zijn op certificering als Arbo Kerndeskundige A&O. Hollands College heeft 
echter geen invloed op het oordeel van certificerende instanties.  
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5 Toelatingseisen Hollands College  
Als een voldoende vooropleiding gelden in elk geval de Bachelor Toegepaste 
Psychologie, Bachelor Human Resourche Management,  Bachelor Bedrijfskunde, 
Bachelor Social Work, Bachelor Management Economie en Recht, Bachelor 
Psychologie en coaching of Bachelor Organisatiepsychologie. 

De volgende ingangseisen zijn gesteld:  

• De belangstellende deed een vooropleiding op (post)HBO of master niveau 
waarin tenminste 2960 uur (74 studiepunten) aandacht is besteed aan 
sociaal wetenschappelijke vraagstukken rond arbeid met aandacht voor de 
organisatorische context.  

• Hij is in staat om tijdens de opleiding aan de praktijkeis te voldoen van 520 
uur relevante werk- of Stage (Lerend werken) ervaring.  

Wordt niet volledig aan de vooropleidingseis voldaan dan kan na zorgvuldige 
toetsing van ‘eerder verworven competenties’ tijdens relevante werkervaring 
soms ook een minder relevante vooropleiding op HBO of universitair niveau tot 
toelating leiden. Bij de toetsing wordt vooral op de volgende punten gelet:   

• Geeft de aspirant-deelnemer voldoende blijk van een werk- en denkniveau 
dat past bij het niveau van de opleiding?  

• Heeft de deelnemer een werkkring met voldoende leer- en 
oefenmogelijkheden om de opleiding en de eigen werkkring met elkaar te 
kunnen verbinden?  

• Is er een reële verwachting dat de opleiding ertoe leidt dat de deelnemer aan 
de slag kan als Arbeids en Organisatiedeskundige of Certified Management 
Consultant?  

Wanneer iemand die geregistreerd is als A&O-psycholoog, Certified 
Management Consultant (CMC), Bedrijfsarts, Hogere veiligheidskundige, 
Arbeidshygiënist, Bedrijfsmaatschappelijk werker of Arbeidsdeskundige 
belangstelling toont voor de opleiding wordt nagegaan of betrokkene op grond 
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van ‘eerder verworven competenties’ mee kan doen en wellicht bepaalde 
vrijstellingen krijgt.    


