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BHV is veel meer dan een verplichting! Dat is
het uitgangspunt van onze nieuwe en
tijdelijke lesvormen. Het is een vreemde tijd
en de gezondheid staat in deze tijd voorop.
Ook in deze tijd denkt het Veiligheidsinstituut
graag met u mee. Het RIVM geeft het advies
om in kleine groepen te trainen. In veel
beroepsbranches is het verplicht om een
EHBO of BHV-cursus te volgen om je beroep
uit te kunnen oefenen. Daarbij is In de
Arbowet is opgenomen dat bedrijven
verplicht zijn om maatregelen te treffen op
het gebied van bedrijfshulpverlening.
Begrijpelijk dat het Corona virus roet in het
eten gooit. Daarom kunt u nu BHV
vaardigheden toetsen in 1 uur! Zodat u toch
uw BHV-organisatie kunt trainen en de
certificering verlengd wordt.
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 Afstemmen operationele zaken
 Cursisten en welke competenties
 Administratieve afwikkeling
 Plannen van de toets

Het Veiligheidsinstituut neemt u graag mee in de
volgende stappen: 
 
1.
2.
3.
4.

 
Allereerst zullen wij afstemmen waar de toets
wordt gegeven: bij u op locatie of bij het
Veiligheidsinstituut. In beide gevallen moeten we
ons houden aan de richtlijnen en het protocol
veilig opleiden. Indien we bij u komen zullen we
het protocol toesturen. 
 
De instructeur zal zich in lezen in uw
bedrijfsspecfieke risico's en zal de vaardigheden
hierop afstemmen. Dit wil zeggen dat de
instructeur niet één uur gaat doceren maar
gericht te werk gaat met het toetsen van uw
praktijk vaardigheden. De toets is compact
samengesteld: hierin wordt geen theorie
behandeld. Wij adviseren de cursist dan ook om
het lesboek voor aanvang door te nemen. Als
blijkt dat de cursist onvoldoende zijn
vaardigheden kan tonen zal er een adviesgesprek
komen met de relatiebeheerder van het
Veiligheidsinstituut. Een optie kan zijn om deel te
nemen aan de reguliere BHV lesdag of het volgen
van een e-learning. De kosten van deze BHV toets
wordt dan in mindering gebracht op de nieuwe 
cursus. Deze toets is enkel geschikt als u goed
opgeleide BHV'ers heeft binnen uw organisatie. 
 
Op deze dagen komen in tijdslots van één tot
anderhalf uur, maximaal 2 deelnemers uit
dezelfde werkomgeving. Na succesvolle deelname
waarin de competenties door de instructeur
worden getoetst, volgt de verlenging van het
certificaat.
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Planning
Samenwerken is nog nooit zo
belangrijk geweest als in deze tijd.
Vanuit het Veiligheidsinstituut heeft u
een vast contactpersoon die u
begeleid. Diegene zal zorgen dat alles
geregeld wordt en met u overleggen
dit kan telefonisch maar u bent ook
welkom op één van onze locaties.  De
koffie staat klaar!  

Veiligheid geborgd binnen uw organisatie 
Opgeleide hulpverleners die weten wat ze                
moeten doen bij een calamiteit
Minder verlet,- & contacturen voor uw                  
organisatie

 

Fase 1

Fase 2

Wie? 

Planning afstemmen
Administratieve afwikkeling 

 

Cursisten nemen deel aan toets
Certificering wordt verlengd
Cursist ontvangt digitaal certificaat

Fase 3

Wij vinden het belangrijk om de RIVM en
branche vereniging richtlijnen te volgen. Lees
hier meer over onze maatregelen.

Hoe gaat het Veiligheidsinstiuut met COVID 19 om?  

Het Veiligheidsinstituut is lid van de Branchevereniging Bedrijfshulpverlening Nederland. 

https://veiligheidsinstituut.nl/locaties/
https://veiligheidsinstituut.nl/wp-content/uploads/2020/05/15-meter-afstand-binnen-Het-veiligheidsinstituut-4.pdf

