PRODUCTSPECIFICATIE
Onder deze introductie treft u drie productspecificaties aan van
onze basis BHV-opleidingen

Crisicom biedt u 3 verschillende pakketten aan voor de Basis BHV-opleiding:
1. Basis BHV
2. Basis BHV E-learning
3. Basis BHV NieuweStijl
In het schema ziet u in één oogopslag welke onderdelen wel of niet in de
opleiding zijn opgenomen.

Heeft u vragen, belt of mailt u ons gerust: 033 – 707 47 97 of info@crisicom.nl.
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Productspecificatie Basis Bedrijfshulpverlening

V181112

PRODUCTSPECIFICATIE
Training:

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening (2 dagen)

Uitgangspunt voor
deze training

Bij een incident of calamiteit wilt u binnen twee tot maximaal vier minuten na
alarmering, minimaal twee deskundige en ervaren BHV’ers, herkenbaar en
voorzien van de benodigde middelen, ter plaatse op de exacte locatie, die daar
direct handelend optreden.

Voor wie bedoeld

Werknemers die naast hun dagelijkse werkzaamheden belast worden met de
taken die behoren bij Bedrijfshulpverlening.

Opzet van de
training

De basistraining bedrijfshulpverlener (BHV) is een 2-daagse training, waarin
deelnemers adequaat leren optreden bij ongevallen en calamiteiten. De
training basis BHV bestaat zowel uit een theoretisch gedeelte als praktijkoefeningen.

Lesmodules

-

Cursusduur

2 dagen

Lestijden

Beide dagen van 09.00 – 16.00 uur

Leslocatie

Praktijkcentrum voor Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening Amersfoort,
of een van onze 9 andere opleidingslocaties in Nederland of als groepstraining
incompany

Lesmateriaal

BHV-lesboek, BHV-trainingsset

Maximum aantal
cursisten per groep

15 personen

Bewijs van
deelname

BHV-pas Crisicom

Geldigheid

1 jaar na afgifte

Aanmelden

Via: Mijn Crisicom / ca@crisicom.nl / 033-7074797

Productnummers

11000100 Deelnemer
12001000 Groep 10 deelnemers
11000200 Extra deelnemer boven de 10
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Levensreddende Handelingen
Reanimatie en AED
Bestrijden van een beginnende brand met verschillende blusmiddelen
Ontruimen
Communicatie

Productspecificatie Basisopleiding BHV (2 dagen)

V181109

PRODUCTSPECIFICATIE
Training:

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening NieuweStijl (2 dagen)

Uitgangspunt voor
deze training

Bij een incident of calamiteit wilt u binnen twee tot maximaal vier minuten na
alarmering, minimaal twee deskundige en ervaren BHV’ers, herkenbaar en
voorzien van de benodigde middelen, ter plaatse op de exacte locatie, die daar
direct handelend optreden.

Voor wie bedoeld

Werknemers die naast hun dagelijkse werkzaamheden belast worden met de
taken die behoren bij Bedrijfshulpverlening.

Opzet van de
training

De basistraining bedrijfshulpverlener (BHV) is een 2-daagse training, waarin
deelnemers adequaat leren optreden bij ongevallen en calamiteiten. De
training bestaat zowel uit een theoretisch gedeelte als praktijkoefeningen. De
basisopleiding BHV NieuweStijl is uitgebreider dan een basis BHV, o.a. door
Eerste Hulp bij ziektebeelden en inzet van acteur Educatieve Rollenspelen/
LOTUS®slachtoffer, waardoor de training als zeer realistisch wordt ervaren.

Lesmodules

-

Levensreddende Handelingen
Eerste Hulp bij ziektebeelden
Reanimatie en AED
Bestrijden van een beginnende brand met verschillende blusmiddelen
Ontruimen
Communicatie

Cursusduur

2 dagen

Lestijden

Beide dagen van 09.00 – 16.30 uur; toets/examen ter afsluiting

Leslocatie

Praktijkcentrum voor Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening Amersfoort
of als groepstraining incompany

Lesmateriaal

Lesboek Basis Bedrijfshulpverlening, BHV-trainingsset

Maximum aantal
cursisten per groep

15 personen

Bewijs van
deelname

BHV-pas Crisicom

Geldigheid

1 jaar na afgifte

Aanmelden

Via: Mijn Crisicom / ca@crisicom.nl / 033-7074797

Productnummers

11010100 Deelnemer
11011000 Groep 10 deelnemers
11010200 Extra deelnemer boven de 10
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Productspecificatie Basisopleiding Bedrijfshulpverlening NieuweStijl

V181109

PRODUCTSPECIFICATIE
Training:

Basisopleiding Bedrijfshulpverlening e-learning

Uitgangspunt voor
deze training

Bij een incident of calamiteit wilt u binnen twee tot maximaal vier minuten na
alarmering, minimaal twee deskundige en ervaren BHV’ers, herkenbaar en
voorzien van de benodigde middelen, ter plaatse op de exacte locatie, die daar
direct handelend optreden. Dit is het uitgangspunt voor onze opleidingen en
nascholingen.

Voor wie bedoeld

Werknemers die naast hun dagelijkse werkzaamheden belast worden met de
taken die behoren bij bedrijfshulpverlening.

Opzet van de
training

De training bestaat uit een e-learningmodule voor het theoriedeel, waarmee de
deelnemer aan de slag kan waar en wanneer dit het beste uitkomt. Het met
goed gevolg afsluiten van de theoriemodule geeft toegang tot de praktijkdag.
De geleerde theorie wordt vervolgens praktisch toegepast en geoefend.

Lesmodules

-

Levensreddende Handelingen
Reanimatie en AED
Bestrijden van een beginnende brand met verschillende blusmiddelen
Ontruimen
Communicatie

Cursusduur

Zelfstudie theorie in eigen omgeving (ongeveer 4 uur) en 1 praktijkdag

Lestijd praktijkdag

09.00 – 16.30 uur

Leslocatie

Praktijkcentrum voor Crisismanagement en Bedrijfshulpverlening Amersfoort

Lesmateriaal

De e-learning module bevat al het nodige theoretische lesmateriaal, benodigde
middelen op praktijkdag beschikbaar

Maximum aantal
cursisten per groep

15 personen op de praktijkdag

Bewijs van
deelname

BHV-pas Crisicom

Geldigheid

1 jaar na afgifte

Aanmelden

Via: Mijn Crisicom / ca@crisicom.nl / 033-7074797

Productnummers

11000132 Deelnemer
11001032 Groep 10 deelnemers
11000232 Extra deelnemer boven de 10
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Productspecificatie Basisopleiding BHV e-learning

V181109

