
Deelnemen aan een van onze opleidingen?
Bel ons vandaag nog op (010) 322 07 03 voor een kennismaking.

Actuele prijzen & data
2022/2023

Mens • Arbeid • Organisatie

Post-HBO A&O opleiding
De prijzen zijn inclusief: 
• de colleges
• koffie, thee en lunch
• parkeerkosten op leslocatie van de van Nelle fabriek
• hand-outs, boeken en artikelen
• beoordeling van werkstukken/scripties
• stage begeleiding
• mentorgesprekken
• het examen bij Hollands College 

Wanneer je kiest voor een losse college, ontvang je een (deel)certificaat.

Indien je na het volgen van losse colleges alsnog examen wilt doen bij 
Hollands College houd dan rekening met het examen geld van € 1.750.

College Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Losse prijs

Marketing voor de A&O 
deskundige 

20.05.22 27.05.22 - - € 750

Van verzuim naar duurzame 
inzetbaarheid 

17.06.22 24.06.22 01.07.22 08.07.22 € 1.450 

Werkdruk in de RI&E 09.09.22 16.09.22 07.10.22 14.10.22 € 1.450 

Sociale en psychologische 
veiligheid 

04.11.22 11.11.22 18.11.22 25.11.22 € 1.450 

Succesvol adviseren in de 
praktijk 

06.01.23 13.01.23 20.01.23 27.01.23 € 1.450 

Toegepaste organisatiekunde 17.02.23 10.03.23 17.03.23 24.03.23 € 1.450 

Van gedrag naar 
organisatiecultuur 

14.04.23 21.04.23 12.05.23 19.05.23 € 1.450 

Coachen en Trainen 09.06.23 16.06.23 23.06.23 30.06.23 € 1.450 

Wijzigingen voorbehouden.

Wat leuk dat u een opleiding of masterclass bij ons wilt volgen! Het 
volgen van een opleiding is niet alleen een investering in geld, maar 
ook in tijd. Wij hechten veel waarde aan het bieden van zoveel mogelijk 
maatwerk. U kunt zich daarom ook inschrijven voor losse colleges. 
Daarmee heeft u de mogelijkheid om op uw eigen tempo te studeren.  
Voor meer informatie of een vrijblijvend adviesgesprek bent u welkom 
op onze inloopdagen. Of neem gerust contact met ons op voor een 
adviesgesprek en vraag naar de voorwaarden en betalingsregelingen. 
Hieronder geven wij een toelichting op de prijzen die genoemd staan.


