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Opleidingen

•  Post HBO Arbeids- en Organisatiedeskundige

•  Post Master Arbeids- en Organisatiedeskundige

•  Post HBO Strategisch preventie adviseur
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Hollands College | Een frisse blik op arbeid
Hollands College staat voor duurzame innovatie met een knipoog naar 
arbeid en voor een omgeving die inspiratie biedt. Daarom zijn onze locaties 
met zorg geselecteerd. De meeste dagen vinden plaats in de Van Nelle 
Fabriek te Rotterdam. Andere locaties (bij voldoende deelnemers) 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 OV goed te bereiken.

www.hollandscollege.nl

 info@hollandscollege.nl    010 322 07 03



Hollands College is een leerinstituut met een frisse kijk op arbeid die 
adviseurs weet te raken en te inspireren onder begeleiding van bevlogen 
vakgenoten. Voor adviseurs werkzaam in de driehoek mens, arbeid en 
organisatie.

Zoals adviseurs op het gebied van human resourcemanagement, 
arbeidsomstandigheden, inzetbaarheid, coaching, teamontwikkeling, 
verandermanagement of organisatiekunde. De colleges en leergangen 
op post HBO niveau zijn praktisch van opzet, met actuele thema’s en 
praktische werkvormen. Up-to-date kennis en wetenschap vormen de brug 
naar de praktijk. 

Hollands College is een leerinstituut 
met een frisse kijk op arbeid, onderwijs
& professionele ontwikkeling

Kijk op de website voor de actuele prijzen en data: www.hollandscollege.nl

Strategisch preventie adviseur
Om als preventie adviseur succesvol te zijn, moet 
je over meer beschikken dan kennis alleen. Sterker 
nog, de toenemende complexiteit van vraagstukken 
over arbeidsomstandigheden vragen om specifieke 
vaardigheden.
Ben je op zoek naar verfrissende inzichten die je als 
adviseur verder helpen om de Arbo carrousel draaiende 
te houden? Dan is deze unieke opleiding tot strategisch 
preventie adviseur echt iets voor jou.
De opleiding is praktisch van opzet, met actuele thema’s 
en praktische werkvormen. De nadruk ligt op het (laten) 
uitvoeren van de risico inventarisatie en evaluatie 
(RI&E), het adviesproces en de samenwerking met Arbo 
kerndeskundigen.
Je leert medewerkers, groepen en organisaties te 
begeleiden op aspecten als vitaliteit, verzuimbeleid, 
werkstress, veiligheidscultuur en gezondheid. De 

Post-Master Arbeids- en Organisatiedeskundige
De post Master opleiding tot Certified Arbeids-& 
Organisatie deskundige van het Hollands College is 
een parttime opleiding van 6 maanden. De opleiding 
biedt een frisse kijk op arbeid voor de professional die 
al zijn eerste sporen op het vakgebied heeft verdiend. 
Met een Master-diploma die een psychologische 
of organisatiekundige oriëntatie kent en relevante 
praktijkervaring van minimaal 5 jaar ben je toelaatbaar 
tot de opleiding.
Ervaren docenten leiden je met behulp van de leerstof 
op tot een Arbo-kerndeskundige A&O die beschikt over 
‘state of the art’ kennis op het gebied van psychosociale 
arbeidsbelasting (PSA). Met deze opleiding krijg je de 
tools aangereikt om de risico inventarisatie (RI&E) te 
toetsen op validiteit en betrouwbaarheid. Daarmee 
help je organisaties verder op weg naar een passend 
Arbobeleid.

Proeve van bekwaamheid: Voor deze opleiding 
ontvang je een Proeve van Bekwaamheid. Voor een 
Proeve van Bekwaamheid leer je de kerntaken met de 
werkprocessen van het beroep uit te voeren. Dit doe 
je door verschillende leeropdrachten uit te voeren. De 
proeve van bekwaamheid bestaat uit 2 delen: 
1. het uitvoeren van de opdrachten (Hollands College).
2. het examengesprek bij de Certificerende Instelling. 

Alle opleidingen zijn inclusief:
• de colleges
• koffie, thee en lunch
• parkeerkosten op de les locatie van de van  

Nelle fabriek
• hand-outs, boeken en artikelen
• beoordeling van werkstukken/scripties

Opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundige 
incl. Certified Management Consultant (CMC)
Je leert medewerkers, groepen en organisaties te 
begeleiden op aspecten als strategie, structuur, cultuur 
en leiderschap. Je ontwikkelt jezelf op de kerngebieden 
van arbeids- en organisatiekunde en certified 
management consultancy (CMC). 
Je brengt de opgedane kennis vanaf dag een in de 
praktijk. Je ontvangt bij een positieve afronding van de 
opleiding tot Arbeids- en Organisatiedeskundigen, een 
post-hbo diploma van Hollands College. Dit diploma 
geeft je voldoende basis voor het examengesprek bij de 
certificerende instelling en om in aanmerking te kunnen 
komen als Arbokerndeskundige A&O (Arbowet) en tevens 
Certified Management Consultant (CMC).

docenten bieden verrassende inzichten waar je direct 
wat aan hebt. Je brengt de opgedane kennis vanaf dag 
een met meer zelfvertrouwen in de praktijk. 
De opleiding bestaat uit de basis en een specialisatie. 
Deze unieke keuze zorgt voor de juiste match bij de 
risico’s die kunnen spelen in jouw organisatie.
Je ontvangt een (deel)certificaat van Hollands College.

Deelnemen aan een van onze opleidingen?
Bel ons vandaag nog op (010) 322 07 03 voor een kennismaking.
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“Soms is onderweg zijn naar 
je doel al een succes!”

Joriene Beks (Docent)

Van Nellefabriek UNESCO werelderfgoed

Cecile de Roos (Docent) 

 
De examinator van de Certificerende Instelling (in 
2023 is dat Hobéon) observeert je en beoordeelt de 
examenopdrachten aan de hand van de eisen gesteld 
in de Arbowetgeving. Wanneer je slaagt ontvang je een 
certificaat “Arbokerndeskundige A&O”. Dit certificaat 
geeft je de bevoegdheid om de systeem RI&E en de 
scope RI&E-PSA te toetsen en hierover te adviseren.

Lesgeld: Het lesgeld van de post-master is inclusief 
één examengesprek bij de certificerende instelling.


