
Kopopleiding A&O
Wil jij als Arbeidshygiënist een meer integrale aanpak van arbo zaken bewerkstelligen in het bedrijf waar jij werkt? 

Wil jij nog waardevoller worden in jouw rol als adviseur, denk dan eens aan de Kopopleidng A&O van PHOV. 

Als Arbeidshygiënist ben je veelal technisch inhoudelijk bezig. Wanneer je deze deskundigheid aanvult met de 

meer op organisatie en gedrag gerichte benadering van de Arbeids- en Organisatiedeskundige (A&O’er) landen 

de adviezen nog beter in de organisatie. Vaak sluiten deze ook beter aan op de organisatie.

Als je nu denkt dat de A&O’er zweverig is, dan heb je het mis! De A&O’er is specialist in het verbeteren van de 

kwaliteit van de arbeid en duurzame inzetbaarheid en het verminderen van arbeidsrisico’s die vooral te maken 

hebben met de menselijke factor. Want medewerkers zijn en blijven toch het kapitaal van het bedrijf.

Interesse:  Schrijf je nu in voor de kopopleiding A&O 

Start:  5 oktober 2021

Lestijden:  avondlessen, van 17.45 tot 21.15 uur

Plaats: Utrecht

Kosten: € 8.400,- incl. lesmateriaal, excl. btw.

Op de langere termijn schade door arbeid voorkomen, dat is waar de arbeidshygiënist zich mee bezig houdt. 

Je bent gespecialiseerd in de risico’s die op langere termijn tot letsel of schade kunnen leiden. Wat als je deze 

expertise kan aanvullen met veiligheidskundige kennis! De Hoger Veiligheidskundige is gespecialiseerd in de 

arbeidsrisico’s die juist op de korte termijn tot gezondheidsletsel of schade kunnen leiden.

Het werkgebied van de Arbeidshygiënist en de Hoger Veiligheidskundige overlappen steeds meer. Daardoor 

bestaat er steeds meer de behoefte aan goed opgeleide en gecertificeerde deskundigen op beide vakgebieden. 

Haal meer uit jouw carrière en wordt Arbeidshygiënist èn Hoger Veiligheidskundige!

Interesse:  Schrijf je nu in voor de specialisatie HVK

Start:  13 oktober 2021

Lestijden:  middag-avondlessen, van 13.30 tot 21.15 uur

Plaats: Utrecht

Kosten: € 7.500,- incl. lesmateriaal, excl. btw.
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