Zorg voor een veilige werkomgeving in uw winkel
Opleidingsaanbod: BHV-cursussen en
ontruimingsoefeningen

BHV is verplicht voor iedere winkel.
Voorkom vervelende gevolgen van een
bedrijfsongeval en zorg ervoor dat u uw
bedrijfshulpverlening (BHV) op orde hebt.
Daar bent. Daar bent u conform de Arbowet
zelfs wettelijk toe verplicht: elk bedrijf moet
deskundige BHV’ers hebbendie weten wat er
moet gebeuren in geval van nood. Door uw
BHV’ers jaarlijks te trainen zorgt u ervoor dat
hun kennis en vaardigheden up to date blijven
en voldoet aan uw wettelijke verplichtingen.
Blended learning van 112BHV
Theorie via adaptieve e-learning en een
praktijkbijeenkomst om te oefenen, waardoor
het zelfvertrouwen van uw BHV’ers om te
handelen tijdens een calamiteit toeneemt.
E-learning
112bhv is de eerste en enige opleider in de
markt die adaptieve e-learning aanbiedt. Bij
deze unieke cursusvorm start de cursist met
een instaptoets. Aan de hand van de nog te
behalen leerdoelen, ontvangt de cursist elearning op maat. Als de cursist al zijn
leerdoelen heeft behaald, valt de theorie als
naslag vrij. De cursist kan zo de informatie
overal raadplegen en zijn kennis
onderhouden. Na het behalen van de
leerdoelen ontvangt de cursist het 112bhv
theoriecertificaat. Met dit certificaat kan de
cursist deelnemen aan de praktijkbijeenkomst.

Cursisten bereiden zich in eigen tijd en tempo
voor op een praktijkbijeenkomst door de
theorie via e-learning te bestuderen. Hiervoor
staat ongeveer 3 - 6 uur. Zo kunnen we de
praktijkbijeenkomst in een korter tijdsbestek
aanbieden. Bovendien blijft er meer tijd
tijdens de bijeenkomsten over voor het
oefenen van praktijksituaties.
Praktijkbijeenkomst
Doordat iedere cursist zich voorbereidt op de
praktijkbijeenkomst door middel van elearning is het basiskennisniveau van iedere
cursist gelijk. Hierdoor kunnen basis- en
herhalingscursisten samen een
praktijkbijeenkomst volgen en kunnen wij
voor u de bijeenkomsten makkelijker plannen.
Tijdens deze lesdag oefenen de cursisten in
kleine subgroepen van 3-4 personen en leren
van elkaar. De praktijkbijeenkomst duurt 4
uur. Onze trainers zijn NIBHV, Rode Kruis,
Oranje Kruis en NRR gecertificeerd.
Tijdens de praktijkbijeenkomst oefent de
cursist intensief Reanimatie, AED-gebruik,
verbanden aanleggen en blussen van een
beginnende brand. Als een cursist niet kan
deelnemen aan een incompany
praktijkbijeenkomst organiseert 112BHV
regelmatig praktijkbijeenkomsten op 22
locaties in het land.

Voordelen op een rij

Cursistenadministratie
112BHV verzorgt voor u de
cursistenadministratie. 112BHV verstuurt de
inloggegevens naar de cursisten, de
uitnodiging voor de praktijkbijeenkomsten.
Wij zorgen ervoor dat u zoveel mogelijk
ontzorgt wordt.
Speciale aanbieding voor AH
Franchisenemers
112BHV verzorgt voor AH Franchisenemers
een BHV-praktijkbijeenkomst voor € 1195,00
exclusief btw. op locatie. Aan een
praktijkbijeenkomst kunnen maximaal 15
cursisten deelnemen.



Makkelijk: waar en wanneer u wilt



Efficiënt: slechts een halve dag praktijk



Compleet: inclusief AED-training



Dichtbij: altijd in de buurt



Nog dichterbij: incompany mogelijk



Transparant: online inzicht in voortgang



Makkelijk administratie geregeld

Ontruimingsoefenongen
112BHV ontzorgt u ook in het organiseren van
ontruimingsoefeningen,
ontruimingstrainingen en Table top
trainingen.

112BHV is onderdeel van:

