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HART VOOR
VEILIGHEID, JUIST
NU.
BHV is veel meer dan het volgen van een
E-learning! Dat is het uitgangspunt van
onze nieuwe en tijdelijke lesvorm. Het is
een vreemde tijd en de gezondheid staat
in deze tijd voorop. Ook in deze tijd denkt
het Veiligheidsinstituut graag met u mee.
Om de thuiswerktijd efficiënt in te vullen
en het gevaar van verlopen certificeringen
te verkomen introduceert het
Veiligheidsinstituut de BHV Masterclass
icm Webinar.
Het Veiligheidsinstituut volgt de regels van
het RIVM strikt op, in het belang van de
gezondheid van Nederland. Stilzitten doen
we zeker niet: we willen samen met u
ervoor zorgen dat de veiligheid in uw
organisatie geborgd blijft.
Dit doen we door de lessen in tweeën te
splitsen: een webinar met een

Inleiding

WEBINAR

gecertificeerd bhv-instructeur die al reeds
bekend is met uw organisatie waar je
direct vragen aan kunt stellen te samen
met de verdieping én een praktijksessie
van 1,5 uur met maximaal vijf personen.
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Het Veiligheidsinstituut neemt u graag mee in de
volgende stappen:
1. Afstemmen technische zaken
2. Borging lesplan en competenties
3. Administratieve afwikkeling
4. Plannen praktijkdagen
Allereerst zullen wij afstemmen in welke
omgeving u en uw medewerkers de mogelijkheid
hebben om te werken. Het Veiligheidsinstituut
werkt met een gebruiksvriendelijk platform
Webinargeek. Dit is een platform wat op vele
apparaten en eenvoudig werkt en goed
toepasbaar is voor scholingsdoeleinden.
Daarnaast is dit vanuit een Nederlands bedrijf;
waardoor wij de naleving van de AVG volledig
kunnen garanderen. Het Veiligheidsinstituut
heeft hier duidelijke en korte instructies voor. Zo
zorgen we samen dat de cursisten zorgeloos
kunnen deelnemen!
Tegelijkertijd zal ons kenniscentrum u een
lesplan aanbieden. In dit lesplan staan de
competenties en hoe deze worden behandeld,
zowel in een webinar als op de praktijkdag.
Daarnaast blijft het volgen van uw cursisten en
onze bhv'ers een van onze prioriteiten. Ook in
ons cursusadministratiesysteem hebben we
voorbereidingen getroffen.
Tot slot zullen we masterclass praktijkdagen
plannen. Op deze dagen komen in tijdslots van
een tot anderhalf uur, met deelnemers uit
dezelfde werkomgeving. Na succesvolle
deelname waarin de competenties door de
instructeur worden getoetst, volgt een
volwaardig certificaat.
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Planning
Fase 1
Technische zaken afstemmen
Lesinhoud afstemmen
Administratieve afwikkeling
Planning

Fase 2
Pilot 1 draaien
Laatste puntjes op de i
Cursisten uitnodigen

Wie?
Samenwerken is nog nooit zo
belangrijk geweest als in deze tijd.
Vanuit het Veiligheidsinstituut heeft u
een vast contactpersoon die u hierin
begeleid. Diegene zal zorgen dat een
ieder met eigen expertise de taken zal
vervullen. Door snel stappen te zetten
zullen we samen het verlengen van
certificering borgen.

Fase 3
Cursisten nemen deel aan webinar
Cursisten schrijven zich in voor de
praktijkdag

Fase 4
Cursisten nemen deel aan praktijkdag
Certificering wordt verlengd
Cursist ontvangt digitaal certificaat

Fase 5
Veiligheid geborgd binnen uw organisatie
Goed opgeleide hulpverleners die weten wat ze
moeten doen bij een calamiteit
Minder verlet,- & contacturen voor uw organisatie

