Versie 11-2016

opleidingen
Doelstelling bedrijfshulpverlening (BHV) met AED – basis / herhaling
Elk bedrijf is verplicht om maatregelen te treffen op het gebied van interne
hulpverlening. Dat kan door een of meerdere medewerkers aan te stellen als
bedrijfshulpverlener (bhv’er). Zij helpen in geval van ongevallen, brandbestrijding en
evacuatie. Een bhv’er is opgeleid om in geval van nood de werknemers, klanten en
overige personen in veiligheid te brengen. Zo weet een bhv’er hoe hij/zij mensen uit
een brandend gebouw moet krijgen en hoe hij/zij bij een ongeval eerste hulp moet
verlenen. Een bhv’er kan bijvoorbeeld mensen reanimeren en verbanden
aanleggen.
Introductie
In de Arbowet is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om doeltreffende
maatregelen te nemen op het gebied van bedrijfshulpverlening. Dat kan op
verschillende manieren. Daarom is het aantal bhv’ers niet wettelijk vastgelegd. Maar
bij het bepalen van de manier van bedrijfshulpverlening en het aantal bhv’ers moet
rekening gehouden worden met de grootte van het bedrijf en de risico’s die bij het
betreffende bedrijf horen. Nadere toelichting is te vinden in de Handreiking
bedrijfshulpverlening van de Stichting van de Arbeid.
De directeur/eigenaar van een bedrijf mag zelf ook als bhv’er optreden. Bij
afwezigheid van de directeur is het wel van belang dat altijd iemand aanwezig is die
zijn/haar taken kan overnemen. Als een organisatie bhv’ers aanstelt, moet ervoor
gezorgd worden dat zij beschikken over een goede opleiding en uitrusting om hun
taken goed uit te voeren. Bedrijven moeten naast het nemen van maatregelen op
gebied
van
bhv
ook
contact
onderhouden
met
de
externe
hulpverleningsorganisaties (bijvoorbeeld brandweer of politie) wanneer er zich een
ongeval voordoet.
Doelgroep
Personen die deel uitmaken van een BHV-organisatie en de kennis middels deze
opleiding op peil moeten/willen houden dan personen die eerste levensreddende
handelingen moeten kunnen verrichten.
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Opleidingsniveau
Je hebt geen specifieke vooropleiding nodig om de opleiding BHV/ELH te volgen.
Inzet en motivatie zijn de belangrijkste voorwaarden. Alles wat je moet weten is in
het lesplan opgenomen.
Inhoud
Onderwerpen die onder meer aan bod komen zijn:
•

Eerste hulp;

•

Reanimatie met AED;

•

Communicatie;

•

Brand;

•

Ontruiming.

Resultaat
De opleiding wordt afgerond met een theorietoets (multiple choise) en een
praktijkbeoordeling over de onderwerpen die behandeld zijn. Bij gebleken
geschiktheid ontvangt de deelnemer een NIBHV diploma bij de basisopleiding en
een Ito instituutcertificaat met een adviesgeldigheid van 1 jaar bij een herhaling.
Duur / locatie
HERHALING: 1 Dag, respectievelijk 7 uur of BASIS: 2 dagen, respectievelijk 14 uur
uitgevoerd in Montfoort, Bladel, Zwartsluis of bij u op locatie.
Maximaal aantal deelnemers
Per docent theorie als praktijk: 16 deelnemers.
Over code 95
Deze opleiding is door Ito opleidingen gecertificeerd bij het CCV in het kader van de
verplichte nascholing voor beroepschauffeurs. Met de code 95 toont u aan dat u
vakbekwaam bent. Code 95 is een aanduiding op het rijbewijs (met een einddatum)
die achter een voertuigcategorie is geplaatst . Deze code is verplicht voor het
beroepsmatig besturen van een voertuig waarvoor rijbewijs C1(E), C(E), D1(E) of
D(E) noodzakelijk is. Deze code is vijf jaar geldig.
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Kosten exclusief B.T.W.
Basisopleiding
•

2 dagen: € 295,00;

•

Lunch: inclusief;

•

NIBHV examen: inclusief;

•

Lesboek: inclusief;

•

Pasje op creditcard formaat: inclusief.

Herhaling
•

1 dag: € 149,00;

•

Optioneel 7 uur registratie bij het CCV voor beroepschauffeurs code 95: €
25,00;

•

Lunch: inclusief;

•

Lesboek: exclusief, los bestelbaar € 25,00;

•

Pasje op creditcard formaat: inclusief.

Aanmelden / data open programma
Voor aanmelding en het inzien beschikbare data in het open programma kunt u
gebruik maken onze website www.ito-opleidingen.nl. Indien u nog vragen of
opmerkingen heeft over deze opleiding, dan kunt u gebruik maken van de
contactpagina op onze website www.ito-opleidingen.nl of bellen met het
bedrijfsbureau van Ito opleidingen via het algemene telefoonnummer 0348 - 46 88
26.
Algemene informatie
Ito opleidingen afgekort Ito is een landelijk opererend trainingsinstituut die
opleidingen verzorgt op het gebied van veiligheid, transport, logistiek en milieu.
Naast trainingen op basis van open inschrijving biedt Ito de mogelijkheid om
trainingen bedrijfsspecifiek te organiseren, de zogenaamde in-company trainingen.
Hierbij wordt nadrukkelijk gezocht naar aansluiting van de opleiding aan de
praktijksituatie van de medewerkers van dat bedrijf. Het grote voordeel is dat men
zowel de theorie- als de praktijkinstructie kan aanpassen aan de in het bedrijf
gewenste bijzonderheden of omstandigheden, zodat optimale invulling van tijd en
opleiding gegarandeerd kan worden.
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“One Stop Shopping”
Onze missie bij Ito is het leveren van ongeëvenaarde klanttevredenheid. Dat vraagt
om opleidingen die een toegevoegde waarde hebben voor organisaties dan wel
personen die wij trainen. We hebben een toegewijd team met vakidioten met hun
eigen specialisme. Ito werkt met strategische partners waarvan het aanbod goed
aansluit bij het opleidingstraject dat door Ito verzorgd kan worden. Ito ontzorgt de
klant door een breed pakket aan te bieden onder één dak waarbij Ito de regie heeft.
Waarom Ito?
•

U profiteert van enthousiaste trainers, goed opgeleid en afkomstig uit de
praktijk;

•

U profiteert van scherp geprijsde opleidingen/trainingen, vergelijkt u gerust
met overige aanbieders;

•

Ito verzorgt de opleidingen van A tot Z en we houden van snelle en korte
lijnen;

•

Ito maakt gebruik van het professionele leerlingenadministratiesysteem Visual
Systems.

Lesmateriaal
Het lesmateriaal op het gebied van logistieke opleidingen is door Ito opleidingen
merendeel zelf geschreven volgens diverse richtlijnen.
Algemene voorwaarden
Op de verkoop van zaken en verrichten van diensten, alsmede op de uit deze
verkopen en dienstverlening voortvloeiende rechtsverhoudingen met Ito opleidingen
zijn de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn
online terug te lezen of op verzoek verkrijgbaar.
Ito opleidingen
Tasveld 9 B
3417 XS Montfoort
Postbus 11
3417 ZG Montfoort
T 0348 468826
E info@ito-opleidingen.nl
U www.ito-opleidingen.nl
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