Basistraining Ploegleider BHV
Wij leiden uw medewerker op tot Ploegleider BHV
Beschikt uw bedrijf over meerdere bedrijfshulpverleners? Dan is een goede afstemming en
samenwerking tussen de BHV’ers enorm belangrijk, vooral als het gebouw groot en/of
complex van aard is. Aan de ploegleider BHV de taak hiervoor te zorgen. Bij een calamiteit
zorgt de ploegleider BHV voor de coördinatie van de gezamenlijke inzet van de BHV’ers. In
de tweedaagse Basistraining Ploegleider BHV leren en beoefenen de deelnemers alle
vaardigheden voor het effectief, efficiënt en veilig aansturen van een BHV-ploeg.
Inhoud van de Basistraining Ploegleider BHV
Tijdens de training komen aan bod:
• Wetgeving;
• Rol en taak binnen de organisatie;
• Beoordeling van de veiligheidssituatie in het werkgebied;
• Voorbereiding van de inzet van de BHV-ploeg;
• Coördinatie en aansturing van de inzet van de BHV-ploeg;
• Oefenen met de BHV-ploeg;
• Evalueren en rapporteren;
• Beheer- en controlemiddelen.
Theorie én praktijk
Tijdens de twee lesdagen worden de deelnemers theoretisch en praktisch getraind en
opgeleid in:
• Leidinggeven tijdens calamiteiten
• Communicatieproces & -middelen
• Coördineren van hulpverlening
• Verkenning en beeldvorming
• Repressie en inzetprocedures
• Inzet (schematisch, stappenplan)
• Overdracht en nazorg
• Scenario-training
Met certificaat of diploma (en NIVEO-registratie)
De cursisten sluiten de training naar keuze af met:
• Examen en diploma NIBHV (Nederlands instituut bedrijfshulpverlening)
• Een deelnamecertificaat;
• Competentieregistratie bij NIVEO (Nederlands Instituut voor Vakbekwaamheid, Educatie
& Ontwikkeling).
Maatwerk voor uw organisatie
In overleg met de projectmanager stemmen we het lesprogramma en de lestijden van de
training af naar uw specifieke situatie.
Tijdsduur

: 2 dagen (9:00 - 16:30 uur, of in overleg)

Vooropleiding

: Basisopleiding BHV

Data

: in overleg

Locatie

: in een trainingscentrum of in-company

Aantal deelnemers

: minimaal 6, maximaal 12

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over onze Basistraining Ploegleider BHV? Neem dan contact met ons
op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail: info@proveiligheid.nl.

