BHV
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij in geval van nood binnen jouw organisatie hulp bieden en je collega's in veiligheid brengen? Dan is deze cursus echt
iets voor jou.
Als BHV-er weet jij hoe je bij een ongeval eerste hulp moet verlenen, hoe je mensen moet reanimeren en hoe je verband
moet aanleggen. Je wordt tijdens deze cursus opgeleid tot allround BHV-er en je wordt hierbij voorbereid op alle wettelijke
BHV-taken.

Inhoud
De volgende onderdelen komen in de cursussen aan bod:
levensreddende handelingen (theorie en praktijk)
reanimatie, verbandleer en gebruik van de AED
het bestrijden van een beginnende brand
ontruiming
portofoon gebruik (niet bij BHV Herhaling)

Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag, avond, zaterdag

Startdata:

Startmoment afhankelijk van keuze

Toelating
BHV Blended learning: er zijn geen specifieke toelatingseisen van toepassing.
BHV Herhaling: voor deze cursus heb je minimaal een diploma Basis BHV nodig.
De cursussen starten bij voldoende deelname.

Studielast
BHV Herhaling

BHV Blended Learning

Studieduur

1 of 2 dagdelen

2 dagdelen

Leeruren

5 lesuren (1 dagdeel)

8 lesuren (2 dagdelen) en circa 7 uur e-learning

Lesmoment

nader te bepalen

nader te bepalen

De cursus kan ook op locatie van een instelling of bedrijf worden gegeven (in-company).

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

Afhankelijk van keuze

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:

Afhankelijk van keuze

(betaling ineens)

BTW:

exclusief

Bijkomende kosten:
Extra info kosten:

Lunch is bij alle cursussen bij de totaalprijs inbegrepen. Bij de cursus BHV Blended learning
kan je inclusief verzekering afnemen. Dit betekent dat je onder bepaalde voorwaarden bent
verzekerd voor de (financiële) gevolgen van letsel of schade die tijdens het uitoefenen van de
BHV-taken ontstaan.

Examen
De cursus wordt afgesloten met een examen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV).

Diploma
Wanneer je de cursus met voldoende resultaat afsluit, ontvang je het diploma BHV Basis of BHV Herhaling van het
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Dit diploma is 1 jaar geldig en kan jaarlijks worden verlengd door
een herhalingscursus te volgen.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

