112BHV brochure:
Cursus Hoofd-BHV
Een Hoofd BHV voert de beleidsmatige kant van de bedrijfshulpverlening uit en geeft invulling aan de BHVtaken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. Een Hoofd BHV maakt de vertaalslag van Arbo-beleid
naar concrete maatregelen. Ook de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van een voorgevallen calamiteit
behoren tot het takenpakket.
Met een hoofd-BHV in uw organisatie heeft u een medewerker binnen de organisatie die het volledige BHVvraagstuk in kan vullen. Daarnaast weet de hoofd-BHV’er hoe te werk te gaan bij het werven en opleiden van
de BHV’ers en de communicatie over de BHV te verzorgen, zowel intern als extern.
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Programma en Resultaat
De cursus bestaat uit twee lesdagen en een examendag in een periode van 24 weken. In de tussenliggende
periode krijgt de cursist tien weken de tijd om een beleidsplan op te stellen ten behoeve van de eigen BHVorganisatie. Houd voor het uitwerken van deze opdracht rekening met een studiebelasting van circa 40 tot 60
uur. Aan de cursus kunnen maximaal 8 cursisten deelnemen.
Tijdens deze cursus leert de cursist hoe hij calamiteiten kan voorkomen, hoe hij risico’s kan beperken en deze
na afloop te evalueren. Daarnaast worden alle aspecten behandeld die onder de verantwoordelijkheid vallen
van een hoofd-BHV, zoals:
 omzetten van een RI&E naar Plan van Aanpak
 opzetten en beheren van de BHV-organisatie
 zorgen voor opleidingen en geoefend houden van de BHV’ers
 communiceren over de BHV zowel intern als extern
Schematisch ziet de opzet van de cursus er als volgt uit:

lesdag 1 (8 uur)

lesdag 2 (8 uur)

cursisten schrijven een beleidsplan Schriftelijk examen en
(tijdsinvestering tussen de 40 en 60
certificering
uur)

Doorlooptijd van gehele cursus is plus minus 12 weken

Doelgroep
De cursist leert als beginnend hoofd-BHV (of Coördinator BHV) om een BHV-organisatie op te zetten en in
stand te houden. Er is geen specifieke vooropleiding vereist. Hij moet wel beschikken over enige
leidinggevende en communicatieve vaardigheden en een HBO-werk- en denkniveau.
Certificering
Als het opgestelde beleidsplan is goedgekeurd door het NIBHV neemt de cursist deel aan het examen Hoofd
BHV. Dit examen bestaat uit een theoretisch deel met open vragen en het mondeling verdedigen van het
beleidsplan aan de examencommissie van het NIBHV. Bij goed gevolg voor beide onderdelen ontvangt de
cursist het NIBHV diploma Hoofd BHV.
Investering
Hoofd BHV

€ 1199,00 per cursist

3 dagen

Maximaal 8

Contact
Heeft u aanvullende vragen of wenst u een offerte te ontvangen vul dan het formulier in via deze link.

