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OP111 – Gevaarlijke Stoffen 

 
Cursuscode OP111 
Cursusnaam Gevaarlijke Stoffen 
Opleidingsduur 2 hele dagen 
Examen Theorie-examen 
Minimum toelatingseis Diploma Basisopleiding Bedrijfshulpverlening 
Aantal deelnemers Minimaal 6 – Maximaal 12 
Opleidingslocatie Oefencentrum of Incompany 
Inschrijftermijn 1 à 3 maanden 
 
► Algemeen: 

Veel bedrijven gebruiken gevaarlijke stoffen tijdens de dagelijkse bedrijfsvoering. Het werken met gevaarlijke stoffen 
brengt een zeker risico met zich mee. Hoe groot dit risico is hangt sterk af van de manier waarop er met de stof om 
gegaan wordt. Als bekend is wat de gevaarlijke eigenschappen zijn van een stof en er wordt vervolgens op de juiste 
manier met die stof omgegaan, dan kan het risico voor de mens heel klein gehouden worden. Bij een bedrijf waar 
bijvoorbeeld brandbare vloeistoffen gebruikt worden, is de BHV uitgerust met de juiste detectieapparatuur. Daarmee 
kunnen zij vrijwel altijd constateren of er een kans op explosie bestaat op de plaats waar zij aan het werk zijn. Als zij op 
het explosiegevaar gewezen worden, kunnen zij de juiste maatregelen nemen. 
 
► Programma: 

In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan het herkennen van gevaarlijke stoffen en de mogelijke inzet van de 
bedrijfshulpverlener bij een ongeval. ( eerste inzet, alarmering, goede communicatie met professionele hulpdiensten ) 
In de cursus worden de volgende onderwerpen behandeld: 

 Het herkennen van gevaarlijke stoffen; 

 De effecten van gevaarlijke stoffen; 

 Persoonlijke beschermingsmiddelen; 

 Bronbestrijding ( Wat kan er gedaan worden binnen de mogelijkheden ) 
 
► Werkvormen: 

Klassikaal onderwijs met ruimte voor vragen en opmerkingen. 
Video en/of overige illustratiematerialen of voorbeelden. 
Huiswerkopdracht 
 
► Leerdoelen (na afloop van de cursus): 

De cursist: 

 Kan gevaarlijke stoffen herkennen aan etiketten en kan in de praktijksituatie gevaarlijke stoffen herkennen.  

 Heeft kennis en inzicht van de gevaarlijke stoffen en heeft inzicht in de relatie tussen de Risico-inventarisatie en het 
nemen van de juiste maatregelen ter beperking van effecten van gevaarlijke stoffen in de eigen werksituatie.  

 Heeft kennis van en inzicht in het gebruik van de benodigde persoonlijke beschermingsmiddelen en de 
meetinstrumenten.  

 Heeft kennis van en inzicht in de bronbestrijding (en de eigen grenzen van de BHV-er).  

 Kan op een verantwoordelijke wijze een plan van aanpak toepassen op een praktijksituatie.  
 
► Kwalificatie instructeur: 

Conform het Lesplan Bedrijfshulpverlener Gevaarlijke Stoffen NIBHV - Laatste visie / revisie / vrijgave document. 
 
► Materialen: 

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

Deze cursus wordt met een schriftelijk examen afgesloten. Wanneer voor het schriftelijk deel een voldoende wordt 
behaald, heeft de cursist recht op het certificaat.  Het eindcijfer is gelijk aan het cijfer voor het schriftelijk deel. 
De examinator zal in de praktijk vaak als instructeur optreden tijdens de opleiding. 
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► 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. 
 
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: 

 NIBHV  Oranje Kruis  NRR  ERC 

 


