
Nieuwe vorm van examinering onafhankelijke 

adembescherming voor de bhv

GEKWALIFICEERDE INSTRUCTEURS VOOR OPLEIDING EN EXAMINERING

Tot nu toe werden de examens onafhankelijke adembescherming voor de bhv afgenomen door een externe 

commissie van NIBHV. NIBHV heeft het certificeringsreglement aangepast waardoor het nu mogelijk is om als 

opleider examens af te laten nemen. De instructeurs moeten dan wel voldoen aan de kwaliteitseisen uit het 

certificeringsreglement. Het opleiden en examineren van de cursisten onafhankelijke adembescherming vraagt 

om specifieke competenties van instructeurs: het diploma instructeur afgegeven door IFV/ministerie van 

Binnenlandse zaken.

EINDTERM EN EXAMEN

Het examen onafhankelijke adembescherming voor de bhv bestaat uit twee onderdelen. 

Een kennistoets met 15 meerkeuzevragen en een praktijktoets waarbij cursisten bij twee scenario’s moeten 

optreden als gids voor de brandweer. Tijdens het examen wordt getoetst of cursisten de eindterm ‘de cursist kan 

op veilige wijze onafhankelijke adembescherming gebruiken bij het begidsen van de brandweer’ heeft behaald.

Vierogen principe

Het uitgangspunt bij het examen is dat het examen wordt afgenomen door een andere bevoegde instructeur 

dan degene die de cursisten heeft opgeleid, zodat cursisten met het vierogen principe worden beoordeeld. 

Zo krijgen zij een objectievere beoordeling. Eén instructeur mag bij maximaal 6 cursisten de competentietoetsen 

afnemen.

Meer informatie over het examen is te vinden op het specificatieblad onafhankelijke adembescherming voor 

de bhv. Vraag dit specificatieblad op bij jouw contactpersoon van NIBHV.

LESPLAN

In het lesplan staan adviezen voor de instructeurs. Ook is een voorbeeld van een examenscenario opgenomen 

en een leeg format als hulpmiddel voor instructeurs bij het maken van scenario’s. 

Het lesplan kan je opvragen bij jouw contactpersoon bij NIBHV.
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TOELATINGSEISEN CURSISTEN

Cursisten die de cursus onafhankelijke adembescherming voor bhv willen volgen, moeten beschikken over een 

geldig NIBHV-diploma van de basiscursus bhv of een geldig NIBHV-certificaat bhv brandbestrijding en ontruiming 

en een bewijs van medische keuring voor het dragen van onafhankelijke adembescherming. De opleider moet 

zorgen voor archivering van een kopie van deze documenten. 

Een andere belangrijke eis is dat cursisten het gezicht vrij moeten houden van baardgroei, bakkebaarden of 

grote snor. Als dat niet het geval is kan lekkage in het gelaatsmasker optreden waardoor de eigen veiligheid 

wordt bedreigd.

CURSUSDUUR

De cursus ‘Onafhankelijke adembescherming voor de bhv’ duurt 5 dagdelen, inclusief het examen.

KOSTEN

Door de gewijzigde opzet van het examen kan NIBHV dit examentype aanbieden voor een lager tarief 

dan voorheen:

 • € 24,50 per cursist voor de cursus onafhankelijke adembescherming voor de bhv;

 • € 18,60 per cursist voor de herhaling onafhankelijke adembescherming voor de bhv.

AANMELDEN

Het is nog niet mogelijk de examens aan te melden in het NIBHV examenportaal. 

Neem om een examen aan te melden contact op met jouw contactpersoon van NIBHV.

WEBSHOP

In onze webshop vindt je de leerstof en instructiematerialen voor deze cursus.


