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ZD601 – Workshop Bedrijfshulpverlening 

 
Cursuscode ZD601 
Cursusnaam Workshop Bedrijfshulpverlening 
Opleidingsduur In overleg 
Examen Nee 
Minimum toelatingseis - 
Aantal deelnemers In overleg 
Opleidingslocatie Incompany 
Inschrijftermijn 1 à 3 maanden 
 
► Algemeen: 

Zoals bekent omvat de Basisopleiding Bedrijfshulpverlening veel praktische vaardigheden, die de bedrijfshulpverlener 
goed moet beheersen. Het is dan ook belangrijk om de opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden. De Arbo-
wet verplicht de werkgever ervoor te zorgen dat de bedrijfshulpverlener te allen tijde zijn taken kan uitvoeren. Dit 
betekent dat de bedrijfshulpverlener zijn kennis en vaardigheden door oefening en/of andere activiteiten op peil moet 
houden. 
 
De Workshop Bedrijfshulpverlening zoals hier beschreven bestaat uit een beperkt deel theorie en een groot aantal 
praktische oefeningen. De workshop is de gelegenheid om de geleerde vaardigheden toe te passen in praktische 
situaties binnen de eigen organisatie.  
 
► Programma: 

De workshop bestaat uit de volgende onderdelen: 

 Theorie inzetmethoden bij Eerste Hulp, Brand, Ontruiming en indien relevant Gevaarlijke Stoffen 

 Gecombineerde inzetoefening Eerste Hulp, Brand, Ontruiming en indien relevant Gevaarlijke Stoffen 
 
Tijdens de workshop worden deelnemers ingezet als: 

 Bedrijfshulpverlener 

 Observator 

 Figurant 
 
Uiteraard ligt het accent van de workshop op de deelname als bedrijfshulpverlener. Door de deelnemer tijdens 
oefeningen ook in te zetten als observator of figurant maken zij op een andere wijze kennis met het optreden van de 
eigen BHV-organisatie. Dit kan leiden tot opbouwende kritiek op de BHV-organisatie of de leden hiervan. 
 
De observaties van de medewerkers maken onderdeel uit van de evaluatie van de oefeningen. Deze worden geleid 
door één van de instructeurs. Deze evaluatie wordt door de instructeurs gezien als zeer belangrijk en zou moeten leiden 
tot verbetering van het optreden van de BHV-organisatie. 
 
► Werkvormen: 

Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen. 
Praktische Vaardigheidstrainingen / Inzetoefeningen 
Oefenevaluatie 
 
► Leerdoelen (na afloop van de cursus): 

De cursist is in staat tot het praktisch toepassen van vaardigheden verbonden aan: 

 Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;  

 Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand; 

 Indien relevant, het optreden bij ongevallen met gevaarlijke stoffen; 

 Het voorkomen en beperken van ongevallen; 

 Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het gebouw; 

 Het alarmeren van en samenwerken met de gemeentelijke of regionale brandweer en andere 
hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval. 
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► Kwalificatie instructeur: 

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

Conform het lesplan “Basisopleiding Bedrijfshulpverlener” NIBHV - Laatste visie / revisie / vrijgave document. 
Ensceneringmiddelen voor: 

 Oefeningen “Brand en Ontruiming” 

 Oefeningen “Eerste Hulp” 

 Indien relevant, Oefeningen “Ongevallen met Gevaarlijke Stoffen” 
 
► Overig: 

Het spreekt voor zich dat organisatoren en deelnemers bij de voorbereiding en uitvoering van de oefening de nodige 
voorzichtigheid en zorgvuldigheid in acht nemen. Dit betreft: 

 juiste toepassing van veiligheidsmaatregelen; 

 juist gebruik van machines en werktuigen (materieel), persoonlijke beschermingsmiddelen en beveiligingen; 

 toezicht houden op iedereen die zich in het verzorgingsgebied bevindt; 

 melden van gevaren. 
 
Wanneer niet aan de gestelde voorwaarden wordt voldaan, zijn waarnemers en/of oefenleiding bevoegd de oefening uit 
te stellen of af te breken, of personen uit te sluiten van deelname. 
 
De oefenleider is verantwoordelijk voor: 

 een goed verloop van de oefening; 

 de uitvoering van de aanwezigheidsregistratie; 

 (indien hij dat nodig acht) het aanwijzen van aparte veiligheidsfunctionarissen; 

 het op de juiste manier invullen van een ongevalrapport, indien van toepassing. 
Kortom, de oefenleider is eindverantwoordelijk voor de praktische inzet van de oefening. 
 
Er wordt gewerkt volgens een, voor een ieder ter inzage zijnde, format  “Veiligheidsplan voor Oefeningen”  
 
► 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. 
Gebruik oefenlocaties binnen het bedrijfsgebouw van de opdrachtgever 
 
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van: 

 NIBHV  Oranje Kruis  NRR  ERC 

 


