
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.

Post-Master A&O opleiding
De investering van de post Master A&O opleiding is € 9.430,- (ex btw). 
Je ontvangt een (deel)certificaat van Hollands College.

De prijzen 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
• Inclusief één examengesprek bij de certificerende instelling 

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

College Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Losse prijs

Arbo kern deskundige -Toetsen 
v/d RI&E

16.06.2023 23.06.2023 7.07.2023 14.07.2023 € 1.920

Werkdruk in de RI&E 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023 € 1.920

Sociale en psychologische 
veiligheid

20.10.2023 27.10.2023 3.11.2023 10.11.2023 € 1.920

Succesvol adviseren in de 
praktijk

12.01.2024 19.01.2024 26.01.2024 02.02.2024 € 1.920

Actuele prijzen & data
2023/2024
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Strategische preventie adviseur
De opleiding bestaat uit de basiscollege en daarnaast kan je een of meerdere specialisaties kiezen. 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.
De investering van de volledige opleiding is € 4.800,- (ex btw).
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.

College Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Losse prijs

Strategisch Preventie Adviseur 
Basis 

09.06.2023 23.06.2023 29.06.2023 07.07.2023 € 1.920 

Gezondheid 08.09.2023 15.09.2023 - - € 960 

Veiligheid 29.09.2023 06.10.2023 - - € 960 

Werkstress/PSA 20.10.2023 27.10.2023 - - € 960 

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 

12.05.2023 19.05.2023 - - € 960

Van Verzuim naar duurzame 
inzetbaarheid 

23.06.2023 30.06.2023 07.07.2023 14.07.2023 € 1.920 

Werkdruk in de RI&E 08.09.2023 15.09.2023 22.09.2023 29.09.2023 € 1.920 

Sociale en psychologische 
veiligheid 

20.10.2023 27.10.2023 03.11.2023 10.11.2023 € 1.920 

Succesvol adviseren in de 
praktijk 

12.01.2024 19.01.2024 26.01.2024 02.02.2024 € 1.920 

Toegepaste organisatiekunde 08.03.2024 15.03.2024 22.03.2024 29.03.2024 € 1.920 

Van gedrag naar 
organisatiecultuur 

19.04.2024 26.04.2024 10.05.2024 17.05.2024 € 1.920 

Coachen en Trainen 07.06.2024 14.06.2024 21.06.2024 28.06.2024 € 1.920 

Wijzigingen voorbehouden.
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