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Examen coördinator/hoofd
bedrijfshulpverlening (c/h bhv)
Met dit document informeren wij opleiders en instructeurs over de c/h bhv cursus 2019/ 2020

Nieuwe inzichten examen c/h bhv
NIBHV heeft het afgelopen jaar onderzocht hoe het examen c/h bhv beter kan aansluiten bij de praktijk van de
cursisten. De feedback van opleiders, cursisten en examinatoren over het examen en de feedback aan cursisten
was daarbij een belangrijk uitgangspunt. Op basis van de inzichten uit de NIBHV visie op leren en de reacties uit
de praktijk zijn de cursus en het examen herzien. In 2018 en 2019 is deze opzet getest in een aantal pilots.
VERNIEUWINGEN
• Eigen organisatie staat centraal
Het opstellen van een bhv-beleidsplan gericht op de doelen en belangen van de eigen organisatie staat centraal.
Het doel is om daarmee de vertaling van de theorie naar de praktijk te bevorderen. Cursisten worden zich tijdens
het opstellen van het bhv-beleidsplan meer bewust van de consequenties van wet- en regelgeving voor hun eigen
organisatie.
• Uitgebreide feedback aan de cursisten
In alle veiligheidscursussen van NIBHV krijgt het geven van feedback meer aandacht met als doel het bevorderen
van het leerproces, dus ook bij de cursus c/h bhv. Cursisten krijgen na de beoordeling van het bhv-beleidsplan de
complete beoordeling terug. Deze beoordeling kunnen ze gebruiken om hun bhv-beleidsplan te verbeteren en
zich voor te bereiden op de presentatie en het mondeling examen.
• Examenuitslag
De cursist krijgt direct aan het eind van de examendag de uitslag van de presentatie en het mondeling examen.
De uitslag van het bhv-beleidsplan wordt uiterlijk een week voorafgaand aan de examendag bekend gemaakt.
UITKOMSTEN PILOTS
Uit de evaluatie blijkt dat cursisten enthousiast zijn. Ze geven aan dat zij zich met deze manier van examineren
inhoudelijk betrokken voelen bij het opstellen van het bhv-beleidsplan. Ook zijn ze tevreden over de persoonlijke
feedback. Reden genoeg om met de nieuwe opzet te starten.
HET EXAMEN
Huidige examen
Het huidige examen bestaat uit drie onderdelen: het opstellen van een bhv-beleidsplan aan de hand van een
uitgebreid model bhv-beleidsplan, het presenteren van het beleidsplan en een schriftelijke kennistoets.

Nieuwe examen
Het nieuwe examen bestaat uit twee onderdelen:
1

Het opstellen van een bhv-beleidsplan
De cursist ontvangt een model bhv-beleidsplan dat is beperkt tot een inhoudsopgave met bijlagen,
zodat zij niet worden verleid om een invuloefening te doen, maar daadwerkelijk actief gaan nadenken
over de manier waarop het bhv-beleid in hun organisatie vorm moet krijgen. Aan de hand van
beoordelingsformulieren en met begeleiding vanuit de opleider moet de cursist het bhv-beleidsplan
schrijven.

2

Het presenteren van het bhv-beleidsplan is gekoppeld aan een mondeling examen. Na de presentatie van
het bhv-beleidsplan gaat de cursist in gesprek met de examencommissie, dit is het mondelinge examen.
De examencommissie gaat tijdens dit gesprek dieper in op de inhoud van het bhv-beleidsplan in relatie
tot de wet- en regelgeving. De schriftelijke kennistoets is hiermee komen te vervallen.

Alle informatie over het examen is beschreven in het specificatieblad c/hbhv en in het informatiedocument voor cursisten.
DOCUMENTATIE
Naast het examen zijn ook andere documenten aangepast. Onderstaand een overzicht van deze aanpassingen.
NIEUW LEERSTOF
Het vernieuwde pakket bevat de nieuwste inzichten vanuit brandonderzoek
1

Boek c/h bhv bedrijfshulpverlener inclusief 29 informatiedocumenten (op usb-stick)

2

Boek preventiemedewerker

3

Werkwijzer bedrijfsnoodorganisatie

4

Kennisdocument bewust omgaan met brandrisico’s

Totaal pakketprijs € 99,- (losse onderdelen € 135,65). Dit pakket is te bestellen via de webshop

INFORMATIE OVER HET EXAMEN
Een nieuw certificeringsreglement bestaand uit een algemeen deel en een specificatieblad c/h bhv
Nieuwe beoordelingsformulieren
Een nieuw informatiedocument voor de cursist
Deze informatie is op te vragen bij jouw NIBHV contactpersoon
INSTRUCTIEMATERIALEN
Het lesplan c/h bhv is op te vragen bij jouw NIBHV contactpersoon
Een PowerPoint presentatie voor instructeurs c/h bhv te bestellen via de webshop
Lesplan en presentatie zijn bruikbaar voor zowel de huidige als vernieuwde stijl van examineren
OVERGANGSPERIODE TOT 1 JANUARI 2020
Om opleiders de gelegenheid te bieden zich voor te bereiden op het nieuwe examen c/h bhv biedt NIBHV
een overgangsperiode aan. Vanaf 1 september 2019 kunnen er nieuwe examens worden aangemeld.
Opleiders kunnen ervoor kiezen om tot 1 januari 2020 nog gebruik te maken van de huidige examens.
MEER WETEN?
Meer weten over het vernieuwde examen c/h bhv? Neem contact op met een van onze collega’s via
info@nibhv.nl
010 - 289 28 88

