Een door Elemma opgeleide BHV-er
weet wat er moet gebeuren.

“Pittige en goed
verzorgde cursus!”

Opleiding

BHV
Bij calamiteiten, zoals
brand, is het belangrijk
om snel te handelen.
Alleen dan worden
ongelukken voorkomen.
Op een bedrijf moeten
dus voldoende goed
opgeleide BHV-ers
aanwezig zijn.

Mijn collega ligt bewusteloos op de vloer en de rook dringt al
binnen vanuit de kantine. Wat moet ik doen! Eerst het slachtoffer
verplaatsen of het beginnende brandje blussen? Iemand moet
een ambulance en de brandweer bellen! Hoe krijg ik iedereen het
gebouw uit?

Waarom
Een Bedrijfshulpverlener (BHV-er) kan een beginnende brand bestrijden, eerste hulp verlenen en
een ontruiming begeleiden. In geval van nood of
direct gevaar biedt hij de hulp die noodzakelijk is
om letsel te beperken. Als een bedrijf geen BHV-er
heeft aangewezen, kan de Arbeidsinspectie een
boete opleggen. Ook de verzekeringsuitkering
kan gevaar lopen. Als medewerkers de opleiding
Bedrijfshulpverlener gevolgd hebben, voldoet uw
bedrijf of organisatie aan de wettelijke Arbobepalingen. Dat geeft niet alleen een veilig gevoel,
het kan zelfs levens redden!

Voor wie
De opleiding BHV is geschikt voor alle medewerkers die nog niet eerder een BHV-cursus
hebben gevolgd. Voor gediplomeerde BHV-ers
biedt Elemma zogenaamde herhalingscursussen.

“Leerzame praktijksituaties!”

Theorie via e-learning
Elemma biedt een volledige BHV-opleiding op maat. De opleiding is
een combinatie van e-learning en praktijkinstructie. Het voordeel van
e-learning - op de pc - is dat de cursist zelf bepaalt wanneer, waar en hoe
lang hij studeert. De cursist kan in zijn eigen tempo de stof bestuderen, op
interactieve wijze, ondersteund door tekst, beeld en geluid. De stof bestaat
uit modules, die elk in ongeveer een uur doorlopen kunnen worden. Aan
het eind van elke module volgt een toets, zodat de cursist zelf kan testen
of hij de theorie beheerst.

Extra modules
In de praktijk kunnen er situaties ontstaan die niet altijd in standaard
BHV-cursussen opgenomen zijn. “Recreatie en vrije tijd” is bedoeld
voor sportclubs en organisaties die met kinderen of jeugd werken.
De module “Film/Theater” is geschikt voor alle organisaties die een
publieksfunctie hebben. Deze onderdelen bieden we aan als aanvulling
op de opleiding BHV. Ook is het mogelijk om hier een apart certificaat voor
te ontvangen.

Praktijkgedeelte
Om aan het praktijkgedeelte te mogen deelnemen moet de cursist een
voldoende halen voor de online theorietoets. Tijdens de praktijkinstructie
leren de cursisten van een ervaren instructeur hoe ze moeten handelen in
benarde situaties. Voor een optimaal resultaat bestaan de groepen uit niet
meer dan 16 personen. Na de instructies wordt het examen afgenomen.
Het certificaat Bedrijfshulpverlener is het bewijs dat de cursist op een juiste
wijze weet te handelen bij calamiteiten.
De opleiding kan ook ‘in company’ worden aangeboden. Het voordeel
daarvan is dat de training wordt afgestemd op een specifieke situatie
en wensen. Afhankelijk van de locatie en de groepsgrootte is de cursus
beschikbaar voor een bedrag vanaf e 200,- per cursist.

“De brandoefeningen waren indrukwekkend!”

De opleiding bestaat uit:
• Theorie via interactieve e-learning cd-rom en
schriftelijke samenvatting (studiebelasting 2 dagdelen)
• Online oefenexamen
• Praktijk via instructie en oefening op locatie gedurende
twee dagdelen
• Examen direct aansluitend op praktijkdag

“De theorie op
cd-rom was een
zeer goede basis
voor de praktijkdag!”

Voor meer informatie en prijzen:
Elemma B.V.
Postbus 825
6800 AV Arnhem
T. [026] 352 95 39
E. bhv@elemma.nl
I. www.elemma.nl
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