
 

Opleiding
MIDDELBARE
VEILIGHEIDSKUNDE

Veiligheid en gezondheid in uw werkomgeving 
krijgt een steeds grotere rol. De opleiding 
Middelbaar veiligheidskunde (MVK) leert u hoe u 
uw werkgevers en/of werknemers adviseert op 
het gebied van risico- en preventiemanagement. 
Hierbij wordt gedacht aan de veiligheidscultuur, 
diverse veiligheidsonderwerpen en bijbehorende 
wetgeving. U kunt zorgen dat binnen een organisatie 
veilig en gezond wordt gewerkt. Dit komt door 
de inzichten die u heeft in risicobeheersing, 
ongevallenonderzoeken en arbozorgsystemen.

Over de opleiding
Tijdens de opleiding tot Middelbaar 
Veiligheidskundige komen o.a. de machineveiligheid, 
elektrische veiligheid, brandveiligheid, fysieke 
belasting en gevaarlijke stoffen aan bod. We 
besteden aandacht aan het opstellen van een 
Risico inventarisatie en tevens het rapporteren en 
presenteren hiervan. 

Na het afronden van de opleiding bent u een 
specialist bij veiligheidskundige vraagstukken. 
U heeft de benodigde kennis als het gaat om 
arbobeleid en wet -en regelgeving. Kortom, u bent 
een belangrijke schakel binnen de organisatie.

Onze docenten
DLS werkt samen met gediplomeerde docenten. 
Onze docenten hebben ruime praktijkervaring 
en zijn dagelijks actief als veiligheidskundige en 
adviseur. Elke docent is gespecialiseerd in zijn of 
haar eigen vakgebied waardoor de kwaliteit van de 
lesstof gewaarborgd blijft.

IS DE OPLEIDING 
GESCHIKT VOOR MIJ?

Neemt u de volgende stap in uw loopbaan carrière en 
wilt u zich verder specialiseren in arbobeleid en wet- en 
regelgeving rondom veiligheid en gezondheid binnen 
een organisatie of als externe adviseur? Til met de 
opleiding Middelbaar Veiligheidskundige uw kennis en 
kunde naar een hoger niveau.

Toelatingseisen
Om toegelaten te worden tot de opleiding MVK 
wordt gevraagd naar aantoonbaar MBO werk- en 
denkniveau. De vooropleiding Basisopleiding 
Veiligheidskunde (BVK) of Integrale Veiligheidskunde (IVK) 
sluiten goed aan op de opleiding MVK. 



MEER WETEN?
Mocht u aanvullende informatie wensen,
neem gerust contact met ons op.

 

A    Wegtersweg 22-4, 7556 BR Hengelo

T    085 - 773 7444

E    info@dlstrainingen.nl

www.dlstrainingen.nl

 

DLS TRAININGEN

Over ons

DLS Trainingen staat voor het creëren van een veilige 

werkomgeving. Dit doen wij door het leveren van hoge 

kwalitatieve trainingen waarbij we op een praktische 

manier essentiële kennis en kunde overdragen aan onze 

opdrachtgevers.

Kwaliteit staat bij DLS Trainingen op alle fronten centraal. Zowel 

aan de voorkant (advies), tijdens de uitvoering (trainingen) als 

aan de achterkant (nazorg). Iedereen moet te allen tijde een 

goed gevoel hebben bij DLS Trainingen. We realiseren dit onder 

meer door continu te investeren in samenwerkingen, personeel, 

software, e-learning en trainingsfaciliteiten.

Veiligheidsvraagstukken

Naast het ruime aanbod cursussen kunnen wij u helpen met 

veiligheidsvraagstukken zoals het opstellen van ontruiming- of 

BHV-plan. Dit kunnen wij doen door (deels) advies, maar ook het 

volledig uitvoeren van de gewenste diensten. Niet zeker welke 

diensten voor u van belang zijn? Neem contact met ons op voor 

een intake-gesprek, zodat we samen een volledig veiligheidsplan 

voor uw bedrijf en medewerkers kunnen opstellen.

GRATISTABLET

OPLEIDING DETAILS

Opleidingsduur
14 lesdagen + examendag

Docent     
Gediplomeerde docenten

Toelatingseisen   
MBO werk- en denkniveau

Locatie    
Hengelo (OV)

Opleiding is inclusief  
Inclusief diploma , lesmateriaal, 
(scriptie) begeleiding en examen

Opleidingskosten   
€ 5150,- (excl. BTW)

Na de opleiding bent u als Middelbaar Veiligheidskundige
een specialist op het gebied van:

        Veiligheidskundige interne of externe vraagstukken

        Toezichthouden bij risicovolle werkzaamheden

        Het adviseren van andere deskundigen 
        en externe toezichthouders;

        Ondersteunen van de directie binnen het werkveld
       
        Toepassen van wet -en regelgeving 
        met betrekking tot de veiligheid van de organisatie


