Opleiding Bedrijfshulpverlener
Basis Online (BHV) E-learning
Zoekt u een training Bedrijfshulpverlener
Basis (BHV) E-learning? Erkend en praktisch
ingevuld? De cursus Bedrijfshulpverlener Basis
(BHV) van Ingenium dé opleider is precies wat u
zoekt! Door ons opgeleide medewerkers zijn
praktisch ingesteld. Ons motto is: Veiligheid is
een werkwoord! De E-learning
Bedrijfshulpverlener Basis (BHV) cursus is
bedoeld voor uitvoerende medewerkers en welke
het officiële veiligheidscertificaat willen behalen.
De Ingenium BHV Basis cursus werkt als volgt:
ü U schrijft u in voor de BHV E-learning cursus
en selecteert alvast een cursusdag voor het
praktijkdeel
ü Kies uw cursusdatum ruim. Het doorlopen van
de lesstof duurt vaak langer dan gedacht
ü U doorloopt thuis of op uw werkplek de BHVbasis lesstof. Dit kunt u geheel in uw eigen
tempo doen
ü U maakt de tussenliggende toetsen
ü Indien nodig neemt u bij vragen tussentijds
contact met ons op via chat of mail
ü Aansluitend kunt u kunt de praktijkdag doen
op een van de 15 locaties. Er is altijd een
locatie bij u in de buurt!
ü Na deze dag ontvangt u een BHV-certificaat.
Schrijf u nu voor de opleiding E-learning
Bedrijfshulpverlener Basis (BHV) van Ingenium
dé opleider!
Wat levert het op?
Aansluitend aan het doorlopen van de lesstof
vindt het online examen plaats. Na behalen van
het examen ontvangt u een certificaat.
Trainingsduur en studiebelasting
De doorlopen van de lesstof duurt ca. 3 - 4 uren
plus praktijkdag.
Resultaat voldoet aan Arbowet
Door het volgen van de opleiding voldoen zowel
de werkgever als de werknemer aan de in de
Arbowet gestelde eisen van voldoende instructie
en aantoonbare deskundigheid.
E-learning deel
De trainingen van Ingenium dé opleider blinken
uit in de praktijk. Theorie is echter noodzakelijk
om veilig te kunnen werken. De volgende
onderwerpen worden onder andere in de online
lesstof behandeld:
Eerste hulp
ü Algemene regels verlenen eerste hulp
ü Verschillende scenario’s zoals bloedverlies,
shock, uitwendige wonden, brandwonden,
botbreuken, oogletsel etc.
ü Inhoud verbanddozen

Communicatie –
omtrent incidenten
ü Melden incidenten
ü Gevaren bij
melden
ü Externe
hulpdiensten
ü Communicatiemiddelen
Bestrijden en beperken beginnende brand
ü Branddriehoek
ü Brand en brandstadia
ü Blussen
ü Blusstoffen en blustoestellen
ü Elektrische installatie
ü Gevaarlijke stoffen
ü Ontruiming
ü Ontruimingsplan
Procedures
ü Rol BHV-er tijdens ontruimingen
Praktijkdeel
De volgende zaken worden geoefend tijdens de
praktijkdag:
ü Een beginnende brand te herkennen en te
bestrijden
ü Het verschil tussen verschillende
blusmiddelen en wanneer en hoe deze te
gebruiken
ü Verschillende letsels te herkennen en te
behandelen
ü Levensreddend te handelen
ü Hoe te reanimeren (met en zonder AED);
ü De belangrijkste zaken rond communiceren
tijdens een calamiteit
ü De basis over ontruimen en evacueren.
Investering opleiding Bedrijfshulpverlener
Basis (BHV)
€ 249,- Genoemde prijzen zijn per cursist,
exclusief BTW, incl. online lesstof en lesdag.
In-company Training mogelijk
Wilt u een in-company organiseren? Dit kan snel
en praktisch in gang worden gezet. Bel ons
gerust voor een voorstel op maat.
Komt u in aanmerking voor subsidie?
Onder specifieke omstandigheden kan deze
training onder een OOM ESF of OTIB subsidie
vallen.
Vragen over de online training
Bel 088 – 2450000 of mail ons via
info@de-opleider.nl

