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MAATWERK IN CERTIFICERING

Om de BHV certificering zoveel mogelijk toe te snijden op vraag van de klant zijn er bij
NIBHV mogelijkheden om maatwerk te leveren in de certificering van de basisopleiding en
de herhaling. In de herhaling kan een bedrijfsspecifieke competentie worden toegevoegd.
De opleider bepaalt in overleg met zijn klant wat er in deze competentie aan bod komt. Het
uitgangspunt voor de bedrijfsspecifieke competentie zijn de uitkomsten van de Risico-Inventarisatie en –Evaluatie van het bedrijf waarbij de restrisico’s en (bijna)ongevallenregistratie als
input worden gebruikt.

1

MAATWERK CERTIFICERING BASISOPLEIDING BEDRIJFSHULPVERLENER
MODULEN BASISOPLEIDING BHV
EERSTE HULP

BRANDBESTRIJDING
EN ONTRUIMING

• Niet-spoedeisende
Eerste Hulp

• Brandbestrijding

• Spoedeisende
Eerste Hulp

• Ontruiming

Certificering van de volledige Basisopleiding BHV
Voor bedrijven die hun medewerkers willen inzetten voor alle wettelijk verplichte BHV-taken is
de volledige BHV-opleiding een geschikte keuze. Zij volgen de volgende modulen:
• Eerste Hulp bestaand uit Niet-spoedeisende Eerste Hulp en Spoedeisende Eerste Hulp;
• Brandbestrijding en ontruiming bestaand uit Brandbestrijding en Ontruiming.
Na het binnen drie maanden behalen van deze modulen ontvangen zij het BHV-diploma en
pasje bedrijfshulpverlener.
Voorbeeld volledige Basisopleiding BHV

Een drukkerij met veertig medewerkers kiest er voor
vier BHV’ers op te leiden voor alle BHV-taken, zodat
er altijd minimaal twee BHV’ers aanwezig zijn als er
wordt gewerkt. Medewerkers volgen Eerste Hulp
en Brandbestrijding en Ontruiming en behalen het
BHV-diploma.
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Certificering van BHV-modulen
Indien gewenst kunnen medewerkers worden opgeleid voor specifieke BHV-taken, bijvoorbeeld voor het ontruimen. Zij volgen dan de module Ontruiming. Zij ontvangen per module een
certificaat en op verzoek een pasje.

Voorbeelden BHV-modulen

Een basisschool met 400 leerlingen heeft er voor gekozen om een aantal personeelsleden op te leiden tot
BHV’ers die alle BHV-taken kunnen uitvoeren. Uit het
ontruimingsscenario van een basisschool blijkt dat
bij een ontruiming alle leerkrachten moeten worden
ingezet om hun eigen groep naar een veilige ruimte
te begeleiden. De directie kiest er voor om alle
leerkrachten als BHV’ers aan te wijzen en hen het
certificaat van de module ontruiming te laten halen,
zodat zij zijn voorbereid op de ontruimingstaak.

In een verpleeghuis is er voor gekozen personeel
met een verpleegkundige achtergrond als BHV’ers
aan te stellen. Vanuit hun beroepsopleiding en
nascholing beschikken zij over eerste hulp vaardigheden. Zij hoeven alleen te worden opgeleid voor
Brandbestrijding en Ontruiming. De coördinator
BHV van het verpleeghuis kiest er dan ook voor
hen voor deze modulen te laten certificeren.
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2 MAATWERK IN DE CERTIFICERING HERHALING BHV
NIBHV biedt de mogelijkheid om in de herhaling in te gaan op bedrijfsspecifieke BHVcompetenties afgestemd op de risico’s in het bedrijf. Aan de herhaling BHV kan een bedrijfsspecifieke competentie worden toegevoegd. De opleider bepaalt in overleg met de opdrachtgever de inhoud. De bedrijfsspecifieke competentie wordt aangegeven op de competentielijst
van de betreffende module.
Op het certificaat en BHV-pasje worden alle gevolgde modulen vermeld.

MODULEN HERHALING BHV
EERSTE HULP

BRANDBESTRIJDING
EN ONTRUIMING

• Spoedeisende
Eerste Hulp

• Brandbestrijding

• Niet-spoedeisende
Eerste Hulp

• Ontruiming

BEDRIJFSSPECIFIEK

In overleg met
opdrachtgever

Certificering herhaling volledige BHV-opleiding
Medewerkers die worden ingezet voor alle wettelijk verplichte BHV-taken volgen de herhaling van de volledige BHV-opleiding. Dat wil zeggende de module Eerste Hulp en de module
Brandbestrijding en Ontruiming. Er kan een bedrijfsspecifieke competentie worden toegevoegd. Indien gewenst kan de module Niet-spoedeisende Eerste Hulp worden weggelaten uit
de herhaling. Kandidaten krijgen een nieuw BHV-diploma als zij minimaal Spoedeisende Eerste
Hulp en Brandbestrijding en Ontruiming en Niet-spoedeisende Eerste Hulp of Bedrijfsspecifiek
volgen. Er dienen dus altijd minimaal vier modulen te worden gevolgd.
Voorbeelden herhaling BHV

Een werkgever laat zijn BHV’ers jaarlijks hercertificeren voor alle BHV-modulen. Hiernaast vraagt hij de
opleider elk jaar een bedrijfsspecifiek onderdeel op te
nemen in de herhaling. Het kan gaan om het optreden
bij letsels die het afgelopen jaar zijn voorgekomen
of om het leren omgaan met BHV-materialen en
middelen. Dit jaar komt bijvoorbeeld het verplaatsen van personen met de evacuatiestoel aan bod.
De opleider meldt de BHV-ers aan bij NIBHV voor
alle BHV-modulen en de bedrijfsspecifieke module.
Zij ontvangen het BHV-diploma en BHV-pasje met de
vermelding van alle gevolgde modulen.
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Certificering herhaling BHV-modulen
Ook aan de herhaling van een of meer BHV-modulen kan
een bedrijfsspecifieke competentie worden toegevoegd.

Neem voor meer informatie contact op met NIBHV
010 28 92 8 88 of mail naar bhv@nibhv.nl.

NIBHV werkt!
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) is in 1999 opgericht door het Instituut Fysieke
Veiligheid (IFV) en Het Oranje Kruis. NIBHV is hét kennis- centrum voor de bedrijfshulpverlening in Nederland. De doelstelling is en blijft het bevorderen van de kwaliteit van de bedrijfshulpverlening, veiligheid en
gezondheid in bedrijven en organisaties.
Maak gebruik van NIBHV voor kennis en informatie over bedrijfshulpverlening, onafhankelijke certificering,
opleidings- materialen voor BHV’ers en VCA, opleiders met een keurmerk en advies bij aanbestedingen.
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