E-learning & praktijk
BHV basis

Cursus herhaling BHV

Doelstelling

Kennis verkrijgen over alles wat de
cursist moet weten over het kunnen
verlenen van eerste hulp en hoe te
handelen in geval van brand en
ontruiming.

Opfrissen van aanwezige kennis over eerste
hulp verlenen en hoe te handelen in geval van
brand en ontruiming.

Voor wie

Voor iedereen die het voortouw wil
nemen bij calamiteiten op de werkvloer
en die niet in het bezit is van een geldig
BHV Basis certificaat.

Voor iedereen die in het bezit is van een geldig
certificaat BHV Basis en dit certificaat moet
verlengen.

Cursusniveau

MBO

Cursusduur

Ca. 3 uur online & 1 praktijkdag

Cursusinhoud






6 modules inclusief oefentoets per module
Naslagwerk
Online theorie-examen
Bewijs van deelname

Modules







Introductie
De algemene hulpverleningsregels
Niet-spoedeisende Eerste Hulp
Spoedeisende Eerste Hulp
Brandbestrijding en ontruiming

Oefentoetsen

Oefen zoveel u wilt.

Naslagwerk

Tijdens de cursus heeft u toegang tot het naslagwerk.

Theorie-examen

2 deelexamens: deelexamen LEH en deelexamen brand. 2 pogingen voor ieder deelexamen.

Bewijs van
deelname

Als de cursist is geslaagd voor beide deelexamens, krijgt de cursist toegang tot het bewijs
van deelname. Dit bewijs is het toegangsbewijs voor de praktijkdag.

Programma
praktijkdag















Vragen m.b.t. e-learning
Brand
Praktijk brand
Ontruiming
Vijf basisregels bij het verlenen van
Eerste Hulp
Verslikking
Buik-rug draaiing
Stabiele zijligging
Reanimatie met gebruik van AED
Gerold snelverband
Wonddrukverband
Mitella
Evaluatie en afsluiting

Ca. 1,5 uur online & 1 praktijkdag














Procedures bij calamiteiten
Communicatie
Ontruiming
Deurprocedure
Klein blusmiddelen
Praktijk brand
Verslikking
Kneuzing/ verstuiking
Driekante doek
Rautegreep
Benaderen slachtoffer
glasverwonding

Certificaat

Iedere cursist die geslaagd is voor het theorie-examen en de praktijk ontvangt een
certificaat in het profiel en een pas per post. Dit certificaat is 1 jaar geldig.

Kosten

€ 149,25 excl. BTW
Voor aangesloten werkgevers is de
cursus GRATIS

Register

Het certificaat wordt geregistreerd in de OOHD Academy waardoor de cursist tijdig een
oproep voor vernieuwing ontvangt.

€ 134,25 excl. BTW
Voor aangesloten werkgevers is de cursus
GRATIS

BHV E-learning Only
BHV cursus Basis

BHV cursus Herhaling

Doelstelling

U leert alles wat u moet weten
over het kunnen verlenen van
eerste hulp en hoe te handelen in
geval van brand en ontruiming.

U frist uw kennis op over eerste
hulp verlenen en hoe te handelen
in geval van brand en ontruiming.

Doelgroep

De BHV basiscursus is voor
iedereen die nog niet eerder een
BHV-cursus heeft gevolgd dan wel
van wie het certificaat BHV is
verlopen.

Voor iedereen die in het bezit is
van een geldig certificaat BHV en
dit certificaat moet verlengen.

Cursuspakket

De online BHV theorie doorloopt
u in ca. 3 uur. Vervolgens neemt u
deel aan een praktijkdag die in
totaal maximaal 7,5 uur in beslag
neemt.

Het doorlopen van de theorie met
behulp van de e-learning duurt
ongeveer 1,5 uur voor de
verplichte onderdelen of 3 uur als
u alle onderdelen wilt doorlopen.
Vervolgens neemt u deel aan een
praktijkdag die in totaal maximaal
6,5 uur in beslag neemt.

Cursusniveau

Vanaf MBO.

Inhoud cursuspakket

De cursus BHV Basis (herhaling) bestaat uit:



Online theorie ter voorbereiding op de praktijkdag
Certificaat

Kosten

€ 15,- excl. BTW
Voor aangesloten werkgevers is de
cursus GRATIS

Certificaat

Na het afronden van de BHV e-learning ontvangt u het BHV-certificaat

€ 15,- excl. BTW
Voor aangesloten werkgevers is
de cursus GRATIS

