Basisopleiding bedrijfshulpverlening
Conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV)

Doelgroep
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers
die deel uit gaan maken van uw bedrijfshulporganisatie.
Doelstelling
Na
het
volgen
van
de
opleiding
Bedrijfshulpverlener is men in staat om een
beginnende brand te beperken en te
bestrijden, een ontruiming te begeleiden en
eerste hulp te verlenen bij ongevallen en/of
stoornissen in de vitale functies.
Toelating
Aan deze opleiding worden behoudens fysieke
en psychische conditie geen toelatingseisen
gesteld.
Richtlijnen
De opleiding wordt gegeven conform de
richtlijnen van het NIBHV.
Docenten
De opleiding wordt gegeven door het Oranje
Kruis gecertificeerde “eerste hulp” docenten
en door het NBBe gecertificeerde “brand”
docenten.
Documentatie
Elke cursist ontvangt van MARVEL het
opleidingboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV.
Certificering
Alle cursisten sluiten deze opleiding af met
een examen onder auspiciën van het
Nederlands
Instituut
voor
Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij voldoende
resultaat ontvangen de deelnemers het
diploma Bedrijfshulpverlener van het NIBHVV
en een Hulpverlenerspas.

deelnemer dient voor aanvang van de
opleiding het opleidingboek te bestuderen.
Locatie
De opleiding wordt gegeven op de locaties
Zuidbroek, Beilen en Drachten.
Neem voor andere locaties contact op met
MARVEL. Indien het gaat om meerdere
kandidaten kan de module Eerste hulp op uw
locatie worden verzorgd bij een minimum van
8 deelnemers.
Aantal deelemers
Minimaal 8, maximaal 16 cursisten.
Tijdsplanning
De opleiding bestaat uit twee dagen, inclusief
examen, die onafhankelijk van elkaar
kunnen plaatsvinden:
Dag 1 of 2: Eerste Hulp & Reanimatie
Dag 2 of 1: Brandbestrijding, Ontruiming &
Communicatie
Kosten
De kosten van deze opleiding zijn op
aanvraag en inclusief lunch, verzekering en
pasje via het NIBHV, les-, en hulpmiddelen.
Inlichtingen
Als u na het lezen van dit infoblad nog vragen
heeft over de opleiding BHV, kunt u altijd
terecht bij MARVEL op onderstaand
telefoonnummer.

Op de website van MARVEL vindt u een
cursusoverzicht en data.
De informatie over alle cursussen en
opleidingen van MARVEL vindt op de website
onder alle opleidingen van MARVEL.

Vrijstelling
Voor cursisten die in het bezit zijn van een
geldig
EHBO-diploma
met
reanimatie
aantekening van het Oranje Kruis kan
vrijstelling worden aangevraagd voor de
module Eerste Hulp. De vrijstelling is ter
beoordeling van het NIBHV.

Werkwijze
De praktijkoefeningen worden ondersteund
door een theoretische toelichting. Het accent
van de opleiding ligt op de praktijk. De
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