Reguliere training Coördinator/Hoofd BHV
Wij leiden uw medewerker op tot Coördinator/Hoofd BHV
Een goed functionerende bedrijfshulpverlening is noodzakelijk voor de veiligheid binnen
uw bedrijf of instelling. Deze BHV-organisatie moet worden opgezet en beheerd. Dat is de
taak van het Hoofd BHV. Deze houdt zich bezig met de beleidsmatige aspecten van BHV. Hij
geeft namens de werkgever uitvoering aan de BHV-taken en vertaalt beleid naar in
concrete maatregelen. Dat doet hij op basis van de eisen die de Arbowet stelt aan
Bedrijfshulpverlening. In hoofdlijnen zorgt het Hoofd BHV voor het opzetten en beheren
van de BHV-organisatie, de opleiding en training van BHV’ers en de communicatie met de
werkgever, medewerkers en externen.
Inhoud van het reguliere lesprogramma
In de reguliere training Coördinator/Hoofd BHV leren de deelnemers uitvoering te geven
aan het BHV-beleid binnen de eigen organisatie. De training wordt zowel regulier als op
basis van maatwerk aangeboden. Het reguliere programma bevat onderwerpen zoals:
- Wet- en regelgeving;
- Taken en eisen BHV;
- Arbobeleid;
- Arbeidsveiligheid en brandveiligheid;
- Van RI&E naar organisatie-BHV;
- Opzet en beheer van de BHV-organisatie;
- Controleren en bijsturen;
- Financiën;
- Middelen;
- Opleiding en training;
- Verzekering.
Twee lesdagen en examen
De reguliere training Coördinator/Hoofd BHV bestaat uit twee lesdagen en een examendag.
In de periode daartussen werken de deelnemers een opdracht uit. Deze bestaat uit het
opstellen van een beleidsplan om te komen tot een BHV-organisatie voor de eigen
werksituatie. Op de examendag presenteert de cursist het BHV-plan aan de
examencommissie. Aansluitend is het schriftelijk examen. Het examen wordt afgenomen
door een onafhankelijke examencommissie van het NIBHV (Nederlands instituut voor
bedrijfshulpverlening).
Diploma
Bij voldoende resultaat ontvangt de deelnemer het NIBHV-diploma Coördinator/Hoofd BHV.
Vooropleiding
vereist)

: HBO-werk- en denkniveau (geen specifieke vooropleiding

Data

: in overleg

Locatie

: in een trainingscentrum of in-company

Tijdsbelasting

: 2 lesdagen (9:00 - 17:00 uur + 40 tot 60 studie-uren)

Aantal deelnemers

: maximaal 10

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over de Opleiding Coördinator/Hoofd BHV? Neem dan contact met
ons op via telefoon: 0348 – 41 69 60 of e-mail: info@proveiligheid.nl.

