H03 Cursusbeschrijving

OP105 – Ploegleider Bedrijfshulpverlening
Cursuscode
Cursusnaam
Opleidingsduur
Examen
Minimum toelatingseis
Aantal deelnemers
Opleidingslocatie
Inschrijftermijn

OP105
Ploegleider Bedrijfshulpverlening
2 hele dagen + 1 examendag
Praktijkexamen
Diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlening
Minimaal 6 – Maximaal 12
Oefencentrum of Incompany
1 à 3 maanden

► Algemeen:
Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf of instelling zijn en de plek waar zij moeten worden ingezet complex is,
zal de behoefte ontstaan om de inzet van de individuele bedrijfshulpverleners te coördineren.
Het is de taak van de Ploegleider om de inzet van de ploeg bedrijfshulpverleners te leiden en daarop controle uit te
oefenen. Hiervoor is kennis nodig van het gebied waar de bedrijfshulpverleners worden ingezet en van de hulpmiddelen
die hiervoor gebruikt moeten worden. Het beheer en de controle van de middelen van de ploeg behoren dan ook tot zijn
takenpakket.
► Programma:
Tijdens de cursus wordt ingegaan op de volgende onderwerpen:
Wet- en Regelgeving;
De organisatie van de bedrijfshulpverlening;
Begeleiden van inzetten;
Ontwikkelen en toepassen van communicatieve vaardigheden;
Verbindingen;
Ontruiming, plannen en oefeningen;
Beperken van schade bij een calamiteit, de salvage.
Lesdag 1 - Deel I / Theorie
Lesdag 2 ( 1 week na lesdag 1 ) - Deel II / Praktijk
Na minimaal 2 weken projectopdracht inleveren ( Kosten voor het maken van de opdracht zijn voor eigen rekening )
Examendag ( 4 weken na lesdag 2 ) - Praktijk / Presentatie projectopdracht + Examen
► Werkvormen:
Klassikaal onderwijs met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Projectopdrachten en presentaties.
Vaardigheidstrainingen / Rollenspel.
Inzetoefeningen op een oefenlocatie.
► Leerdoelen (na afloop van de cursus):
De cursist:
Heeft kennis en inzicht in Arbo-wet, BHV-beleid en BHV-organisatie en de taak van de ploegleider BHV;
Herkent BHV-voorzieningen en BHV-middelen ( op een locatie ) en kan de juiste verbeteringen signaleren;
Kan communicatieve vaardigheden toepassen die noodzakelijk zijn om zijn/haar taak uit te voeren;
Kan een eenvoudige inzet leiden ter voorbereiding van het ter plaatse komen van de professionele hulpdienst(en);
Kent de mogelijkheden van de verschillende melding- en verbindingsapparatuur en kan hiermee omgaan;
Weet welke maatregelen genomen moeten worden om gevolgschade te voorkomen.
► Kwalificatie instructeur:
Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Ploegleider Bedrijfshulpverlening” NIBHV Laatste visie / revisie / vrijgave document.
► Materialen:
Conform het lesplan “Ploegleider” NIBHV - Laatste visie / revisie / vrijgave document.
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► Overig:
Examen
Het examen bestaat uit een:
1. Schriftelijk deel bestaande uit meerkeuzevragen
2. Projectopdracht bestaande uit een huiswerkopdracht en een praktijkinzet
Het schriftelijk deel en de projectopdracht moeten afzonderlijk voldoende zijn. Het eindcijfer is gelijk aan het gemiddelde
van de cijfers voor het schriftelijk deel en de projectopdracht. Kosten voor het maken van de projectopdracht komen
voor rekening van de cursist.
Wanneer één van de onderdelen met een onvoldoende resultaat is afgerond zal dit onderdeel door de cursist opnieuw
en op een ander tijdstip uitgevoerd moeten worden. Het is in de praktijk mogelijk dat de kandidaat voor de
huiswerkopdracht een onvoldoende behaalt en voor de praktijkinzet een voldoende. Op een met de opleider nader te
bepalen tijdstip zal de cursist een geheel nieuwe oefening met een ander onderwerp moeten schrijven.
Op het moment dat een huiswerkopdracht onvoldoende wordt beoordeeld kan deze oefening niet gebruikt worden voor
een inzet. De examinator dient een wel voldoende beoordeelde oefening opnieuw te gebruiken door er een ander
verrassingselement in te verwerken.
De organisatie draagt er zorg voor dat er bij het examen een onafhankelijke bevoegde examinator aanwezig is.
Het diploma heeft een geldigheidsduur van één jaar vanaf de afgiftedatum van het diploma. Indien niet binnen uiterlijk
drie maanden na het verstrijken van de geldigheidsduur het herhalingscertificaat is behaald, zal opnieuw het diploma
van de ploegleider bedrijfshulpverlening moeten worden behaald.
► Faciliteiten:
Voorkeur voor de leslocatie is een bestaande locatie, bijvoorbeeld kantoorgebouw.
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Verschillende ruimten om rollenspellen voor te bereiden
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van:
 NIBHV
 Oranje Kruis
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