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NIBHV Competent:
online competentieregistratiesysteem

Competenties die optimaal aansluiten bij de praktijk: ze vormen de basis van
competentiegericht opleiden, een nieuwe manier van opleiden die uitgaat van het
specifieke risicoprofiel van een bedrijf of organisatie. NIBHV heeft de afgelopen jaren
flink geïnvesteerd in de ontwikkeling van een competentiegerichte opleidingsstructuur
en een bijbehorend digitaal registratiesysteem: NIBHV Competent. In dit document
lees je meer over wat NIBHV Competent precies inhoudt, wat de voordelen ervan zijn,
en wat dit betekent voor jou als gebruiker van dit kosteloos te gebruiken systeem.
De bhv-wereld is flink in beweging. De bedrijfshulpverlening wordt – aan de hand van onder meer
incidentscenario’s – steeds beter toegespitst op het specifieke risicoprofiel van een bedrijf of
organisatie. Daarbij past een andere, flexibelere manier van opleiden, die het makkelijker maakt
om ook de lesstof beter toe te spitsen op de individuele cursist en de organisatie waarin de
bhv’er actief is. Elke organisatie is immers anders.

Handelen in praktijksituaties

Bij dit zogenoemde competentiegerichte opleiden krijgt de
cursist, op basis van een vooraf opgesteld competentieprofiel,
vaardigheden aangeleerd die maximaal aansluiten bij de praktijk.
Het handelen in praktijksituaties staat centraal; de lesstof sluit
zoveel mogelijk aan op de werkvloer van de cursist. Dit leidt
tot een betere inzetbaarheid van de bhv, zo blijkt uit ons
kennisdocument NIBHV Visie op leren.
Daarmee vervangt competentiegericht opleiden op
termijn het meer conventionele modulaire onderwijs,
dat slechts beperkte mogelijkheden biedt om een
leertraject af te stemmen op de organisatie of de
individuele cursist.

Instructeur: belangrijke rol

Instructeurs vervullen een belangrijke rol binnen competentiegericht opleiden. Meer nog dan
voorheen wordt de instructeur een coach die – met behulp van door NIBHV ontwikkelde tools
– per cursist bijhoudt welke competenties al goed ontwikkeld zijn en welke nog aandacht
behoeven. Op basis daarvan kan de instructeur proactief inspelen op het niveau van individuele
cursist, wat vanuit onderwijskundig perspectief belangrijk is.

NIBHV Competent: digitaal registratiesysteem

Om de instructeur en opleider hierbij te ondersteunen, is NIBHV Competent ontwikkeld: een
(digitaal) onderwijskundig systeem waarin de competenties van cursisten nauwkeurig en direct
kunnen worden vastgelegd. Op die manier ondersteunt NIBHV Competent de ontwikkeling naar
competentiegericht opleiden en daarmee een bredere inzetbaarheid van de bhv.
Hieronder volgt uitleg over de begrippen die centraal staan in competentiegericht opleiden:
eindtermen, competenties en toetsingen. En wordt beschreven hoe NIBHV Competent rond deze
begrippen is opgebouwd.

COMPETENTIEGERICHT OPLEIDEN: COMPETENTIEPROFIELEN,
EINDTERMEN, COMPETENTIES EN TOETSINGEN

Binnen het competentiegericht opleiden zijn vier begrippen van belang: competentieprofielen,
eindtermen, competenties en toetsingen. Eindtermen, competenties en toetsingen vormen samen
het competentieprofiel. Daarbij is onderscheid mogelijk tussen een door NIBHV ontwikkeld
standaard-competentieprofiel (bijvoorbeeld voor de basiscursus ‘Eerste Hulp bij werken met
kinderen’) en een maatwerk-competentieprofiel. Een maatwerk profiel stelt de opleider of het
bedrijf samen op basis van de specifieke risico’s binnen het bedrijf. In het ideale geval is het
competentieprofiel helemaal toegespitst op de bedrijfsspecifieke situatie.
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Eindterm

Eindtermen zijn concrete onderwijskundige doelstellingen waaraan een cursist aan het eind van
het leerproces (een basiscursus, een herhaling, een voorlichting, een instructie, een oefening of
een scholingsdag) moet voldoen. Zo’n eindterm valt weer uiteen in meerdere competenties.
Een voorbeeld van een eindterm in het competentieprofiel van de basiscursus bhv bij werken
met kinderen is:
De cursist kan eerste hulp verlenen aan kinderen van 0 jaar tot de puberteit.

Competentie

Een eindterm bestaat uit meerdere competenties: specifieke kennis, inzicht of vaardigheden met
betrekking tot de handelingen van de bhv’er. Competenties zijn ‘ontwikkelbaar’; nadat de cursist
zich een competentie eigen heeft gemaakt, moet deze op peil worden gehouden of verder
worden ontwikkeld (bijvoorbeeld door een herhalingscursus te volgen).
Een voorbeeld van een competentie binnen de eindterm ‘De cursist kan eerste hulp verlenen aan
kinderen van 0 jaar tot de puberteit’ is:
De cursist kan borstcompressies en beademingen geven aan een kind/baby.

Toetsing

Om te kunnen bepalen of een cursist een competentie
daadwerkelijk beheerst, wordt er getoetst. Vanuit de
competenties wordt dit vervolgens doorberekend naar de
eindterm, en uiteindelijk vanuit de eindtermen naar het
competentieprofiel. Een competentie wordt beoordeeld
door een of meerdere toetsingen. Die toetsingen kunnen
verschillend van aard zijn, bijvoorbeeld e-learning, een
kennistoets of een praktijktoets.

VIER ONDERDELEN

De voortgang van de cursist kan eenvoudig worden geregistreerd en gemonitord in NIBHV
Competent. Dit online platform bestaat uit vier onderdelen: een portaal voor opleiders (NIBHV
Portaal), een praktijk- en een theoriebeoordelingstool voor instructeurs (NIBHV Praktijk en
NIBHV Theorie), en een gedeelte waar cursisten inzicht krijgen in onder meer hun voortgang en
certificeringen (Mijn NIBHV).
• In NIBHV Portaal kan de opleider onder meer cursussen aanmaken en beheren, cursisten
aanmelden en hun vrijstellingen beheren, instructeursgegevens vastleggen en wijzigen,
examens en certificaten downloaden, en NIBHV-facturen inzien.

nibhvcompetent bestaat uit

Portaal voor opleiders
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voor instructeurs

Theoriebeoordelingstool
voor instructeurs

Inzicht in cursus en
certificering voor cursisten

•D
 e instructeur kan in NIBHV Praktijk de aanwezigheid van cursisten registreren, de individuele
beoordelingen per cursist invoeren, en met NIBHV Theorie direct de resultaten van
kennistoetsen vastleggen en terugkoppelen.
•D
 e cursist kan in Mijn NIBHV digitaal antwoord geven op de kennistoetsen, de persoonlijke
resultaten en voortgang inzien, de digitale certificering bekijken, en informatie over de opleider
en NIBHV vinden.

Snel en efficiënt

Het ontwikkelde digitale systeem draait volledig in de cloud. De laagdrempelige toegang
zorgt voor een snelle en gemakkelijke registratie van cursussen en toetsresultaten; ook
kunnen cursisten eenvoudig hun resultaten raadplegen. Het resultaat: een efficiënter en sneller
werkproces. Bijkomend voordeel: digitaal, papierloos werken zorgt voor kostenbesparingen en
een kleinere belasting van het milieu.

Directe registratie van resultaten

Het uitgangspunt van NIBHV Competent is dat de instructeur de toetsresultaten van cursisten
vastlegt op het moment dat de betreffende toetsing plaatsvindt. Het systeem rekent de
betreffende resultaten vervolgens door naar competenties, eindtermen en competentieprofielen.
De instructeur stuurt de toetsresultaten vervolgens vanuit NIBHV Praktijk en NIBHV Theorie door
naar de andere NIBHV-tools.

Beter zicht op individuele voortgang

Direct na het insturen van de toetsresultaten zijn deze zichtbaar in Mijn NIBHV en NIBHV Portaal.
Dit is inzichtelijk gemaakt op niveau van competentieprofiel, eindtermen en competenties. De
opleider en instructeur kunnen bovendien zien waar het opleidingsplan nog beter zou kunnen
aansluiten op de leerbehoefte per cursist. Ook worden vanuit NIBHV Competent automatische
herinneringen voor herhalingen naar cursisten verstuurd.

Maximaal beveiligd

NIBHV Competent is in de ontwikkelfase uitgebreid onderworpen aan veiligheidstests; daaruit
kwamen geen kritische kwetsbaarheden naar voren. Als gebruiker kun je er dus van op aan dat
alle gegevens die je in het systeem invoert, maximaal beveiligd zijn voor de buitenwereld.
Ook voldoet NIBHV Competent aan de AVG-privacywetgeving. Meer weten over hoe NIBHV
omgaat met de AVG? Kijk dan op onze website (www.nibhv.nl).

INTERESSE?

Aan het gebruik van NIBHV Competent zijn geen kosten verbonden.
Wil jij ons competentieregistratiesysteem ontdekken en gebruiken?
Vraag dan inloggegevens op bij je contactpersoon binnen NIBHV.
Hij of zij helpt je graag op weg.

Handige Introductiefilmpjes

Op het NIBHV YouTube-kanaal zijn korte introductiefilmpjes te vinden over de vier
tools van NIBHV Competent: NIBHV Portaal, NIBHV Praktijk, NIBHV Theorie en Mijn
NIBHV. Bekijk deze filmpjes en raak op die manier snel wegwijs in het systeem.

