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 Cursussen & Trainingen Zakelijke Dienstverlening / Bedrijfshulpverlening 

Bedrijfshulpverlener 
Brandbestrijding en  Ontruiming  

 
1 dag 
 
Voor iedereen die in bedrijven of instanties 
wordt aangewezen als bedrijfshulpverlener of die 
verantwoordelijk is voor een geordende ontrui-
ming en het bestrijden van een begin van brand. 
 
 
Doel 
De Arbo-wet verplicht ieder bedrijf, elke winkel of 
instelling om de Bedrijfshulpverlening (BHV) con-
form de wet te organiseren. 
Zo voldoet u aan de wettelijke verplichting, be-
perkt u de gevolgen van brandschade aan uw 
bedrijf én optimaliseert u de veiligheid van uw 
werknemers en bezoekers. Want 'preventie' is 
waar het ook om gaat bij bedrijfshulpverlening. 
 
Inhoud 
De volgende onderwerpen worden behandeld: 
• De taak van de BHV-er 
• Melden van incidenten 
• De rol van de professionele hulpverleners 
• Het gevaar van een verkeerde melding 
• Communicatiemiddelen 
• Automatische melders 
• De benodigde elementen om vuur te krijgen 

[branddriehoek] 
• De stadia van brand, benaderen van brand 
• Wanneer wel en niet blussen, de gevaren en 

blustechnieken 
• De werking en bediening van blusmiddelen 
• Ontruimingsprocedures 
• Elektriciteit en gevaarlijke stoffen 
 
Werkwijze 
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van 
de deelnemer verwacht. Het accent van de oplei-
ding ligt op de praktijk. 

Vooropleiding/voorkennis 
Aan deze opleiding worden behoudens een nor-
male fysieke conditie geen toelatingseisen ge-
steld. 
 
Afsluiting 
De instructeur bepaalt aan de hand van een ver-
richtingenlijst of de praktijkinzet van de deelne-
mer tijdens de opleiding voldoende is. De oplei-
ding wordt aan het einde van de opleidingsdag 
afgesloten met een theorie-examen onder ver-
antwoordelijkheid van het NIBHV. Bij voldoende 
resultaat ontvangt de deelnemer een certificaat, 
welke via het NIBHV zal worden toegestuurd aan 
het bedrijf/deelnemer. 
Als u het deel BHV-EH en het deel BHV-BO bei-
den positief heeft afgerond, ontvangt u een di-
ploma BHV. 
 
Vervolgcursussen 
Bedrijfshulpverlening Herhaling [1 dagdeel] 
 
Bijzonderheden 
Uitvoering is op diverse locaties boven het 
Noordzeekanaal mogelijk. Voor bedrijven is uit-
voering op de eigen locatie mogelijk afhankelijk 
van het aantal. 
 
Het certificaat BHV-BO is één jaar geldig en kan 
worden verlengd met herhalingslessen. 
 
 
 


