
EEN VEILIGE EN GEZONDE 
WERKOMGEVING VOORKOMT 
SLACHTOFFERS

In onze samenleving zijn gezondheid en veiligheid belangrijke 

onderwerpen. We vinden het steeds belangrijker dat we veilig kunnen 

wonen, reizen, leven en werken. Omdat we een groot deel van onze tijd 

op het werk doorbrengen hechten we veel waarde aan een veilige 

werkomgeving. Die veilige werkomgeving is een gedeelde verantwoor-

delijkheid van werknemers en werkgevers. Daarvoor moet u weten hoe 

u onveilige situaties voorkomt en hoe u vakkundig kunt optreden bij 

calamiteiten. 112bhv helpt u daar graag bij.

BHV-cursussen EHBO-cursussen Overige cursussen

In deze brochure vindt u informatie over onze:

WAT MAAKT ONS BIJZONDER?

Cursussen op locatie of in de buurt We zijn de enige opleider met online 
trainingen op maat

We werken samen met



BHV-CURSUSSEN:
BHV-cursus
De cursus bedrijfshulpverlening (BHV) bereidt u voor op ongevallen, brand en ontruiming. U 

leert op de juiste wijze te handelen bij calamiteiten op de werkplek. Onze BHV-cursus is zowel 

geschikt voor het halen als voor het verlengen van het BHV-diploma. Er is geen onderscheid 

tussen de BHV-basiscursus en BHV-herhalingscursus.

U doorloopt in ongeveer 3 - 6 uur het e-learningprogramma in uw eigen tijd. Daarnaast is er een 

gezamenlijke lesdag van 4 uur. Dan beoordelen we u op de praktijkhandelingen die u verricht. 

Bij een voldoende beoordeling ontvangt u een erkend digitaal BHV-certificaat.

Cursus Hoofd BHV
Deze cursus biedt u de tools en de kennis om BHV-beleid te vertalen naar de uitvoering. De 

cursus bestaat uit twee lesdagen. Daarna schrijft u een beleidsplan (tijdsinvestering 40-60 uur) 

en sluit u de cursus af met een schriftelijk examen en certificering.

U leert als beginnend Hoofd BHV (of Coördinator BHV) om een BHV-organisatie op te zetten  

en in stand te houden. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. U moet wel beschikken  

over enige leidinggevende en communicatieve vaardigheden, evenals een HBO-werk-  

en -denkniveau.

Als het opgestelde beleidsplan is goedgekeurd door het NIBHV neemt u deel aan het examen 

Hoofd BHV. Dit examen bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling 

verdedigen van het beleidsplan aan de examencommissie van het NIBHV. Bij goed gevolg voor 

beide onderdelen ontvangt u het NIBHV-diploma Hoofd BHV.



Cursus Ploegleider BHV
U krijgt de tools en vaardigheden aangereikt om tijdens calamiteiten de zaken efficiënt en 

daadkrachtig te organiseren en aan te sturen. Als ploegleider BHV geeft u op efficiënt wijze 

leiding aan een groep BHV’ers bij het bestrijden van een calamiteit en u zorgt ervoor dat het 

BHV-team geoefend wordt en blijft. U draagt tevens zorg voor het beheer en de controle van de 

BHV-middelen en draagt verantwoording voor de uitvoering van het BHV-beleid.

Gedurende de cursus wordt u beoordeeld op de praktijkhandelingen die u verricht. U sluit de 

cursus af met een theorie-examen. Bij goed gevolg ontvangt u het NIBHV-diploma Ploegleider.

Cursus EHBO
Bij medewerkers die deze cursus hebben gevolgd, stijgt de bereidheid om te helpen bij 

bewusteloosheid, vergiftiging, botbreuk en bloeding aanzienlijk. De bereidheid van mensen 

zonder diploma om te reanimeren is maar 16%. Het EHBO-diploma verhoogt deze bereidheid 

naar 64%. 

De cursus bestaat uit 3-6 uur online training en een gezamenlijke lesdag van 5 uur.

U wordt tijdens de praktijkbijeenkomst onder toezicht van het Rode Kruis beoordeeld op de 

praktijkhandelingen die u verricht. Bij een voldoende beoordeling ontvangt u een Rode Kruis 

(EFAC, Europees erkend) digitaal EHBO-certificaat.

Voor iedereen die met kinderen werkt, is het heel nuttig om de cursus EHBO aan kinderen te 

volgen. De combinatie e-learning en praktijkbijeenkomst levert samen het certificaat EHBO aan 

baby’s en kinderen op. Kinderreanimatie (PBLS) is vast een onderdeel van de cursus.



www.112bhv.nl
035 - 760 47 80
info@112bhv.nl

Een vrijblijvende offerte kunt u aanvragen via sales@112bhv.nl. 

OVERIGE CURSUSSEN

MEER INFORMATIE?
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