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-

quêtes bij studenten en docenten maar door middel van 

-

gestudeerde? Er blijkt geen grote voorkeur bij werkgevers 

-

versiteiten om op die manier de best beschikbare cursus 

-

Abstract

tries to make it plausible that the course can be improved 

Management of Safety, Health and Environment 

aan overzicht door moduleleiders en het gemis van een 

-

ten hoe de buitenwereld, oud-studenten, werkgevers en 

 

universitaire vooropleiding en een vervolg opleiding op 

-

mee wordt getracht achtereenvolgens te beantwoorden: 

opleidingen (peers) laten zien dat het beter kan, maar dan 

-

ding een kaleidoscoop van het vakgebied, maar leidt niet 

zijn het ontwikkelen van nieuwe kennis en het kunnen 

 voorzet gegeven 
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1. Beoordeling huidige kwaliteit

om kwaliteit vast te stellen, al helemaal als de onder-

vraagden subject zijn in het onderwerp van enquête (hier: 

-

-

peer 

reviews

audits de bewindvoer-

kwaliteit van het gebodenen zijn het:

 

-

den mét impact score

Een goede indicator is vooral de mate waarin de opleiding 

voorkeurskandidaten zijn bij werkgevers en opdracht-

een baan verkrijgen, de carrière ontwikkeling en de snel-

door de buiten wereld bepaald worden, niet door de 

test rit met de auto als deze geheel geassembleerd is, 

-

-

je niet welk onderdeel zwak scoort en wat en hoe daaraan 

(2014) noemen toetsen en quizzen nadrukkelijk als een 

-

bitsi doortrekkend: Niet elk onderdeel dat ingebouwd 

totaal:

  beperkt aantal onderdelen op elke 

-

geen:  accepteren eindcontrole leverancier 

In het Nederlands onderwijsstelsel is gekozen voor het 

-

-

nen, betekent dit eisen aan niveau van de vooropleiding 

wil vooral het assemblage proces beheersen en daartoe 

vóóropleiding HBO / WO professionele opleiding MoSHE / HVK

aantal onderzochte vacatures 40 aantal onderzochte vacatures 40

WO 3 0

9 13

22 18

6 9
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-

een academische vooropleiding zoeken, noch universitair 

veiligheidskundigen roept dus twee vragen op:

een academisch gevormde medewerker?

academisch geschoolde veiligheidskundige?

-

door te opereren in de voorhoede, door (meer) nieuwe 

kennis te ontwikkelen, een wetenschappelijke benadering 

in onderzoek en ontwerp toe te passen, door in staat te 

zijn verworven kennis uit andere vakgebieden te integre-

Tabel 2  Criteria waarop academische vorming (MSc niveau) beoordeeeld wordt

Aspect EQF – criteria level 7 MoSHE - criteria Meijers – criteria (TUD)

knowledge: ontwikkelt nieuwe kennis, beweegt zich 

in de voorhoede van de wetenschap

kundig in een wetenschappelijke 

discipline, past een wetenschappelijke 

skills: is bekwaam in ontwerpen, 

communiceert helder over het voltooid 

ontwerp en onderzoek

competence: bezit intellectuele basisvaardigheden, 

een academisch gevormde veiligheidskundige? We 

ver gelijken dan medewerkers die alle een wetenschap-

-

-

hebben aan een op dat gebied gespecialiseerde weten-

-

-

-

meerdere disciplines overzien moeten worden, zal een 

-

Tabel 3  WO opgeleide specialisten versus WO -opgeleiden met de MoSHE opleiding

Process safety

Health

Environment
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Voorbeelden van hoog complexe omgevingen 

industrie, luchtvaart, farmacie, complexe proces 

industrie (veel componenten, veel processtap-

ontstaan wanneer een werkgever nieuw verwor-

slecht presteert en verbetering van de veiligheids-

grote mate van complexiteit kan ook ontstaan in 

2. Beoordeling kwaliteit door vergelijking

de scores per vergelijking staat dan uiteindelijk toe een 

Process Safety

Ecole des Mines; Leeds Becket University,

 Kuala Lumpur European University of Cyprus, (CY)

Hochschule Magdeburg; Kath Universiteit Leuven;

Kath Universiteit Leuven; Turin School of Development,

Universita degli Studi di Genua; University of Birmingham,

INSA Toulouse; France Universidad de Las Palmas;

University of Tehran; Kish campus, Iran

Universidade da Coruna; Barcelona, Espana

China University of Petroleum, Beijing, China Fire Safety Engineering

Int. MSc in FireSafetyEngineering

Environmental Safety

University of Tehran; Kish campus, Iran Safety Engineering of Transport

Universita degli Studi di Genua;

Process safety

M a nagerial

methodologies

Thesis

Research project/Industrial project
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Psychology

Musculoskeletal Ergonomics

Work Load

Managerial

Research methods

Work Environment Economics

Industrial Hygiene

Culture Thesis 

Thesis

Research project / Industrial project

Environmental Safety

Intro Environmental Engineering

Methodologies

Managerial

Thesis

research project/industrial project

vermelden de onderwerpen die behandeld worden in de 

-

-

opleidingen enige lessen over de diverse vakgebieden 

-

-

melijk dat waar een vakgebied opgesplitst is in meerdere 

   Musculoskeletal Ergonomics

 Toxicity  vs Chemical toxicity

   Biological toxicity

   Environmental toxicity
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Subject area

management 

health, technical knowledge 

 management skills 

ENHSPO MoSHE Average European HSE 2)

I —

II

 1 

 2

3

8

— 5 Leadership & Culture —

III
-

ment
2

6

—

6

 7

Thesis

— 4
-

— —

) Van de tabellen 4, 5 en 7 afgeleide gedoceerd vak op de ‘gemiddelde’ buitenlandse HSE -opleiding.
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2.1 MoSHE– versus MSc-opleidingen buitenland 

zij dit doet in vergelijkbare mate als andere Europese op-

alle voorbehoud die er te maken valt ten aanzien van de 

worden onderwerpen gemist als het geven van cursussen, 

training, workshops en het (methodisch) onderzoeken van 

een opsomming van 83 methodes van incident-onderzoek 

belangrijke manier van veiligheid communiceren en zou 

de hand ligt zich te concentreren op het behalen van een 

hoger niveau, diepergaande studie-onderdelen aanbieden 

Tabel 8  Vergelijking van de curricula HVK en MoSHE opleidingen

ENHSPO MoSHE Average HVK 3)

I

ziekteverzuim arbeidsongeschiktheid aansprakelijkheid 

werkgever Ondernemingsraad

II

1 

2

3

8 Crisismanagement, rampenplan

5 Leadership & Culture

III
management

 2

6

Technische kennis gevarenbronnen
arbeidshygiëne: 

 

ergonomie: 

6

ziekteverzuim/beroepsziekten

7

4 milieu management

ongevalsonderzoek: 

average nr hours:1650 h average nr hours: 1050 h*

* Een van de HVK cursussen is hierin niet meegenomen omdat de uren zelfstudie niet gemeld zijn.
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2.2 MoSHE– versus HVK– opleiding

veiligheidskundigen een studie laten uitvoeren waarin de 

-

-

onderwerpen in de lijst is er precies één waarin de ver-

Tabel 1 liet zien dat de vraag vanuit werkgevers en over-

-

als een opleiding die meerwaarde levert ten opzichte van 

2.3 MoSHE– versus MBA – opleiding 

-

getallen om de kwaliteit van hun opleiding aan te tonen, 

zoals de verhouding aangemelde en toegelaten aantallen 

studenten (bijvoorbeeld: hoe ‘gewild’ is de opleiding bij 

waar een alumni van hun aan het roer staat (hoeveel CEOs 

inziens zeker gekeken moeten worden naar het aantal 

peer reviewed

Case Studies om 

maken, een plan van aanpak te ontwikkelen, een idee te 

hebben over de te verwachten resultaten van de aanpak, 

-

nitoring methodiek waarmee de voortgang gevolgd kan 

Case studies zijn 

) cases aan, de oplossingen 

-

bijna op individueel niveau de student aanreiken waar de 

-

wetend is, zijn discussies op groepsniveau de methode bij 

uitstek om het probleem van alle kanten te onderzoeken 

2.4 Overleg academia – bedrijfsleven 
Er dient voortdurend overleg te zijn tussen academia 

-

-

sche) industrie de komende jaren wachten, zijn inmens 

-

heid engineers een grote rol spelen in het ontwerpen en 

energie opwekking, slimmer transport?

-

-

)  Om toegelaten te worden tot een MBA, dient de student een minimaal aantal jaren gewerkt te hebben. Dat zou mijn inziens ook 

voor de HSE -opleiding moeten gelden: x aantal jaar als process-technoloog op masters -niveau.
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2.5 Conclusies

landse 

-

 andere onderwijsvorm , die geschikter lijkt 

-

-

rende aanpassingen aan het curriculum doen vermoeden 

3. MoSHE – een toekomstvisie

behoren, haal dan top docenten binnen

 

opleiding

 

3.1 Vooropleiding
Er zijn voldoende voorbeelden van een Master-na-Master 

-

aan het aantal jaar werkervaring stuurt op de inbreng van 

Let wel, het gaat niet om het aantonen van een eind-

niveau, maar om de kennis die de student al bezit voordat 

process-safety, chemie 

dat hij in onderwezen wordt in een coherente structuur 

waarbij de universiteit borg staat voor het eindniveau 

-

3.2 Major – Minor 

 opleiding een te breed pakket aan onderwerpen waar-

Process Safety -

hoe iemand kan denken verschillende vakken uit tabel 8 te 

te kunnen trekken zónder grondige, actuele en specialis-

Twee voorbeelden hiervoor zijn:

-

hoe combineer je al die onzekerheden in één model? 

rates van de Basic Events werden ontleend aan de 

van de 
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voordoen van de topevent (een Loss of Containment, 

3.4 een MoSHE– laboratorium
Om nieuwe kennis te kunnen ontwikkelen en en als argu-

alumni nieuwe kennis zouden willen ontwikkelen, dan kan 

-

chemische technologie, electrotechniek, bouwkunde en 

door op top niveau onderwijs aan te bieden, door top-

-

-

Joint Research Centre of the European Commission 

te ISPRA, waar voor de EC risico-analyses worden 

-

-

3.6 Paneuropese opleiding 

-

 

 

-

maar wél een die compliant is aan alle lokale wet-

-

menwerkingsverband van universiteiten uit meerdere 
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daar, waar op dat moment de  op dit 

Health niet op Europees niveau samenwerking zoeken 

opleiding zou dan een Master kunnen aanbieden voor 

zoals die gegeven wordt als gezamenlijke opleiding 

-

4. Conclusie

hoop vooral een aanzet te hebben geven tot discussie om 

heb er alle vertrouwen in dat het verhogen van het niveau 

5. Literatuur

-

the Process Industries,

Normal Accidents: Living with high risk technolo-

gies

-
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