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OP110 – Kleine Blusmiddelen 

 
Cursuscode OP110 
Cursusnaam Kleine Blusmiddelen 
Opleidingsduur 1 dagdeel 
Examen Praktijkexamen 
Minimum toelatingseis Er is geen vooropleiding vereist 
Aantal deelnemers Minimaal 6 – Maximaal 12 
Opleidingslocatie Oefencentrum of Incompany 
Inschrijftermijn 1 à 3 maanden 
 
► Algemeen: 

In bedrijven / instellingen kan de behoefte aanwezig zijn dat buiten de BHV-ers ook anderen getraind worden in het 
gebruik van kleine blusmiddelen. Voor deze doelgroep is de cursus kleine blusmiddelen ontwikkeld. 
 
► Programma: 

Tijdens de cursus wordt aan de volgende onderwerpen aandacht geschonken: 

 Wat te doen bij een beginnende brand; 

 Beperking en bestrijding van een beginnende brand; 

 Soorten blusmiddelen en hun specifieke gebruik; 

 Draagbare blusstoffen en de brandslanghaspel; 

 Praktijkoefening met verschillende blusmiddelen; 

 Praktijkoefeningen met betrekking tot het benaderen van een brand. 
 
► Werkvormen: 

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen. 
Vaardigheidstrainingen. 
Individuele competentietoetsing. 
 
► Leerdoelen (na afloop van de cursus): 

De cursist heeft begrip en kennis opgedaan over: 

 Veiligheidsaspecten en verkenning; 

 Het beperken en bestrijden van een beginnende brand; 

 Soorten blusmiddelen en hun specifieke geschiktheid; 

 Werking en bediening van verschillende blusmiddelen. 
 
► Kwalificatie instructeur: 

Conform het examenreglement voor de Organisator en Examinator “Examen Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” 
NIBHV - Laatste visie / revisie / vrijgave document. 
 
► Materialen: 

Conform het lesplan “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” NIBHV - Laatste visie / revisie / vrijgave document. 
 
► Overig: 
Examen 

De praktijktoets voor kleine blusmiddelen bestaat uit het op de juiste wijze uitvoeren van een aantal praktijkhandelingen. 
Bij een voldoende beoordeling van de praktijkhandelingen ontvangt de kandidaat een certificaat met een 
geldigheidsduur van één jaar.  
 
► Faciliteiten: 

Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid. 
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. 
Oefenlocatie aangaande het praktijkgedeelte brandbestrijding dient te voldoen aan de strengste veiligheidseisen die de 
Nederlandse wetgeving hiervoor stelt. 
 
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: 

 NIBHV  Oranje Kruis  NRR  ERC 

 


