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Diensten CumLaude - Praktische Informatie

Basiscursus BHV
Doelgroep		
			
			

Alle medewerkers van bedrijven/organisaties die belast zijn of worden met
de bedrijfshulpverlening in het kader van de Arbeidsomstandighedenwet
1994 (artikel 15).

Doel van cursus
			
			

De deelnemer leert op verantwoorde wijze een beginnende brand te bestrijden,
levensreddende handelingen toe te passen, te reanimeren en hoe om te gaan met
een ontruiming/evacuatie en communicatie.

Cursusduur 		

2 dagen

Cursustijden 		
			

Dag 1: 08.30 uur – 16.00 uur
Dag 2: 08.30 uur – 16.00 uur

Cursuslocatie

Wernhout of Etten Leur

Inhoud cursus
			
			
			

-

Lesmateriaal BHV
			

- Cursusmateriaal CumLaude;
- optioneel het lesboek van het NIBHV

Aantal cursisten

12-15 deelnemers per cursusgroep

Examen 		

Per lesdag één examen middels verstrekt examen NIBHV

Deelnamebewijs

Diploma en Draagpas

Geldigheid
Certificaat 		

1 jaar

Kosten 		
			
			
			

€ 245,- per cursist (Excl. BTW)
De kosten zijn inclusief cursusmateriaal, draagpas,
lesuren, reisuren en reiskosten docent,
koffie/thee, lunch- en locatiekosten.

Vrijstellingen
			
			

Vrijstelling voor module LEH (1e dag) is mogelijk indien in het bezit van een geldig
EHBO-diploma. Vrijstelling voor module Brand (2e dag) is mogelijk indien in het bezit
van een geldig diploma brandwacht of manschap.

Annulering 		
			

Conform onze algemene voorwaarden, verschuiven cursusdatum in onderling
overleg.

Brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen
Communicatie
Evacuatie & Ontruiming
Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)
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Herhalingscursus BHV
Doelgroep		
			

Alle medewerkers van bedrijven/organisaties die een basiscursus BHV
hebben genoten en binnen het bedrijf de taken van BHV’er blijft behouden.

Doel van cursus
			

Het opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden omtrent
bedrijfshulpverlening.

Cursusduur 		

1/2 dag

Cursustijden 		
			

13.00 uur – 16.30 uur of
19.00 uur – 22.30 uur

Cursuslocatie

Wernhout of Etten Leur

Inhoud cursus
			
			
			

-

Lesmateriaal BHV
			

- Cursusmateriaal CumLaude;
- optioneel het lesboek van het NIBHV

Aantal cursisten

12-15 deelnemers per cursusgroep

Examen 		

Geen

Deelnamebewijs

Diploma en Draagpas

Geldigheid
Certificaat 		

1 jaar

Kosten 		
			
			
			

€ 87,50 per cursist (Excl. BTW)
De kosten zijn inclusief draagpas,
lesuren, reisuren en reiskosten docent,
koffie/thee, lunch- en locatiekosten.

Vrijstellingen
			
			

Vrijstelling voor module Brand is mogelijk indien in het bezit van een geldig
diploma brandwacht of manschap. Vrijstelling voor module levensreddend
handelen is mogelijk indien in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

Annulering 		
			

Conform onze algemene voorwaarden, verschuiven cursusdatum in onderling
overleg.

Brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen
Communicatie
Evacuatie & Ontruiming
Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)
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Cursus BHV voor bedrijven met kinderen
Doelgroep		
			

Alle medewerkers van bedrijven/organisaties die een basiscursus BHV
hebben genoten en werken met kinderen.

Doel van cursus
			
			

Het opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden omtrent
bedrijfshulpverlening aangevuld met speciale scholing gericht op kinderen
en verzorgd door een huisarts.

Cursusduur 		

1 dag

Cursustijden 		
14.00 uur - 15.30 uur		
			
16.00 uur - 17.30 uur		
							
			
18.00 uur – 19.00 uur		
			
19.00 uur – 21.00 uur		
							

Algemene herhalingsscholing
Oefenen praktische vaardigheden levensreddend
handelen en of brandbestrijding
Diner
Door huisarts: Praktische kindervaardigheden
Kinderziekten/kinderen met koorts.

Cursuslocatie

Wernhout of Etten Leur

Inhoud cursus
			
			
			

-

Lesmateriaal BHV
			

- Cursusmateriaal CumLaude;
- optioneel het lesboek van het NIBHV

Aantal cursisten

12-15 deelnemers per cursusgroep

Examen 		

Geen

Deelnamebewijs

Certificaat en Draagpas

Geldigheid
Certificaat 		

1 jaar

Kosten 		
			
			
			

€ 144,50 per cursist (Excl. BTW)
De kosten zijn inclusief cursusmateriaal, draagpas,
lesuren, reisuren en reiskosten docent,
koffie/thee, lunch- en locatiekosten.

Vrijstellingen
			
			

Vrijstelling voor module Brand is mogelijk indien in het bezit van een geldig
diploma brandwacht of manschap. Vrijstelling voor module levensreddend
handelen is mogelijk indien in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

Annulering 		
			

Conform onze algemene voorwaarden, verschuiven cursusdatum in onderling
overleg.

Brandbestrijding alsmede brandpreventieve maatregelen
Communicatie
Evacuatie & Ontruiming
Levensreddende Eerste Handelingen (LEH)
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Cursus Reanimatie met AED
Doelgroep		
			
			

Iedereen die wilt leren Reanimeren zonder daarbij een BHV eis te hebben.
Alle medisch geschoolde medewerkers van bedrijven/organisaties waarbij
reanimatievaardigheden noodzakelijk zijn.

Doel van cursus
			

Het aanleren, opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden omtrent
reanimatie en AED gebruik.

Cursusduur 		

1/2 dag

Cursustijden 		
			

13.00 uur – 16.30 uur of
19.00 uur – 22.30 uur

Cursuslocatie
			

Wernhout of Etten Leur
Voor zorginstellingen is in company mogelijk

Inhoud cursus
			
			

- Benadering bewusteloos slachtoffer, controle bewustzijn en ademhaling
- Reanimatie
- De techniek en toepassing van de AED

Lesmateriaal BHV
			

- Cursusmateriaal CumLaude;
- optioneel het lesboek van het NIBHV

Aantal cursisten

12-15 deelnemers per cursusgroep

Examen 		

Geen

Deelnamebewijs

Deelnamecertificaat

Geldigheid
Certificaat 		

1 jaar

Kosten 		
			
			
			

€ 87,50 per cursist (Excl. BTW)
De kosten zijn inclusief cursusmateriaal, deelnamecertificaat,
lesuren, reisuren en reiskosten docent,
koffie/thee, lunch- en locatiekosten.

Vrijstellingen
			
			

Vrijstelling voor module Brand is mogelijk indien in het bezit van een geldig
diploma brandwacht of manschap. Vrijstelling voor module levensreddend
handelen is mogelijk indien in het bezit van een geldig EHBO-diploma.

Annulering 		
			

Conform onze algemene voorwaarden, verschuiven cursusdatum in onderling
overleg.
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Cursus AED voor bedrijven
Doelgroep		
			

Medewerkers van bedrijven/organisaties waarbij scholing reanimatievaardigheden
noodzakelijk is op basis van de aanwezigheid van een AED binnen het bedrijf.

Doel van cursus
			

Het aanleren, opfrissen en aanvullen van de kennis en vaardigheden omtrent
reanimatie en AED gebruik.

Cursusduur 		

3 uur

Cursustijden 		

In onderling overleg

Cursuslocatie

Bij voorkeur op het bedrijf zelf

Inhoud cursus
			
			

- Benadering bewusteloos slachtoffer, controle bewustzijn en ademhaling
- Reanimatie
- De techniek en toepassing van de AED

Lesmateriaal BHV
			

- Cursusmateriaal CumLaude;
- optioneel het lesboek van het NIBHV

Aantal cursisten

Maximaal 8 deelnemers per cursusgroep

Examen 		

Geen

Deelnamebewijs

Deelnamecertificaat

Geldigheid
Certificaat 		

1 jaar

Kosten 		

Offerte op aanvraag

Annulering 		
			

Conform onze algemene voorwaarden, verschuiven cursusdatum in onderling
overleg.
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Ontruimingsoefening
Doelgroep		
			

Bedrijven/organisaties waarbij oefening in ontruiming gewenst is.
Mogelijk op basis van RI&E restrisico’s.

Doel van cursus
			
			

Theoretische kennis en plannen toetsen in de praktijk.
Taken BHV’ers om adequaat en snel collega’s en bezoekers uit het pand te leiden
en hulpdiensten in te schakelen scherp stellen.

Cursusduur 		
			

3 uur
Effectieve verstoring bedrijfsvoering 15-20 minuten.

Cursustijden 		

In onderling overleg

Cursuslocatie

Op het bedrijf zelf

Inhoud cursus
			
			
			

-

Lesmateriaal BHV
			

- Cursusmateriaal CumLaude;
- optioneel het lesboek van het NIBHV

Aantal cursisten

Aanwezige BHV’ers en directie

Examen 		

Geen

Kosten 		

Offerte op aanvraag

Annulering 		
			

Conform onze algemene voorwaarden, verschuiven cursusdatum in onderling
overleg.

Voorbespreking BHV’ers en directie
Toetsen van voorzorgsmaatregelen
Begeleiden van de ontruiming
Evaluatie van de ontruiming
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