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DOELGROEP: 
De opleiding is bestemd voor personen die in bedrijven of instanties (gaan) functioneren als 
Bedrijfshulpverlener Coördinator/ Hoofd of als plaatsvervanger. 
 
TOELATING: 
De deelnemer vervult een management of midden managementfunctie binnen het bedrijf. De 
deelnemer heeft in elk geval een MBO/HBO denkniveau. De deelnemer is op de hoogte van de 
uitvoerende taken van de BHV’ers.  
 
DOELSTELLING: 
Na het volgen van de opleiding kan de deelnemer onder andere: 
 
• Een vertaling maken van relevante wetten naar het eigen bedrijf. 
• Invulling geven aan zorg op maat zoals bedoeld in de veiligheidswetgeving en Arbowet. 
• Een risico-inventarisatie lezen en noodzakelijke plannen maken. 
• Een BHV organisatie opzetten en beheren. 
• Tegenwicht geven in gesprekken met betrokken diensten en organisaties. 
 
INHOUD VAN DE OPLEIDING, THEORIE EN PRAKTIJK: 
• Algemeen: BHV en BHV Coördinator. 
• Wettelijke kader: Arbowet, NFPA. 
• Interne uitvoering van de BHV. Richtlijnen, verplichting en de RI&E. 
• Schriftelijke vastlegging in plannen. 
• Opleiding: keuze in BHV opleiding, opleiden en geoefend blijven. 
• Alarmeringen. 
• Brandbeveiligingsmaatregelen. 
• Deskundige diensten, als arbodiensten en DTI / Arbeidsinspectie. 
 
 
 
 
 
 
 

 
BedrijfsHulpVerlener (BHV) Coördinator / Hoofd (20 hours) 
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WERKWIJZE: 
Tijdens de training wordt een actieve deelname van de cursist verwacht. Het accent ligt op het 
praktisch vertalen van de theorie. 
 
OPLEIDINGSDUUR EN BELASTING: 
De opleiding neemt 5 dagdelen (elk 4 uur) in beslag. In de tussenliggende tijd is de cursist bezig 
met het BHV beleidsplan voor het eigen bedrijf. De tijdsinvestering ligt voor het maken van het 
plan en het voorbereiden van een presentatie voor de examencommissie op 60 tot 80 uur. 
 
Jaarlijks vindt er een bijeenkomst plaatst, waarbij kennis en updates worden gedeeld.  
 
BELANGERIJK: 
Als trainingslocatie nemen wij tijdens onze training alle mogelijke maatregelen om Covid te 
voorkomen. Onze maximale groepsgrootte is 9 deelnemers per training. Iedereen vult een 
contactformulier in. Bovendien draagt iedereen een mondkapje en kunnen handen regelmatig 
ontsmet worden.  
 
 
 

 
                         Totale duur:                   20 uur 
                         Data:                               Woensdag Juni 8, 15, 22 & 29 en July 6, 2022 
                         Tijden:    Van 8.30 am tot 12.30 pm 
                         Locatie:   QESH Services, Barcadera 135 Aruba 
                         Totale kosten:              AWG 1.325,- per persoon  
                         Taal:                                Nederlands  
  
                         Inlusief:                       Hand-out, examen, carnet, digitaal certificaat, drinken and snacks 
 


