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Opleiding Instructeur BHV.
Conform de richtlijnen van NIKTA (Nederlands Instituut voor Kwaliteitszorg, Training & Advies).
Doelgroep.
De opleiding is bestemd voor personen die (in uw organisatie) gaan functioneren als
instructeur Bedrijfshulpverlening voor de module Brand, Ontruiming & Communicatie, en/of
voor de module Eerste Hulp (Primaire & Secondaire zorg).
Doelstelling.
De cursist is na het behalen van het Diploma bevoegd om als Instructeur BHV op te treden voor
de onderdelen Brand, Ontruiming & Communicatie, en/of voor de onderdelen Eerste Hulp
(Primaire & Secondaire zorg). De cursist kan hiertoe de volgende taken uitoefenen;
- De voor de BHV basis opleiding & BHV basis herhaling noodzakelijke kennis en
vaardigheden overdragen naar de cursisten.
- Een les voorbereiden en uitvoeren aan de hand van een lesplan waarbij de praktische
vaardigheden centraal staan en de theorie als ondersteuning gebruikt wordt.
- Een lesmethodiek hanteren waardoor cursisten kennis en vaardigheden aanleren om
zelfstandig als BHV’er handelend te kunnen optreden in wisselende situaties.
- Coachen van een groep cursisten en het kunnen leiden van een nabespreking.
Toelating.
Voor deze opleiding dient de cursist in het bezit te zijn van een geldig BHV Diploma én het
Diploma Ploegleider BHV. Daarnaast is het van belang dat de cursist enige affiniteit heeft met
veiligheid in het algemeen en BHV in het bijzonder. Gezien de zwaarte van de opleiding
adviseren wij een MBO niveau 4 opleiding en/of werkniveau te hebben.
Vrijstelling.
Indien een cursist reeds beschikt over een Diploma Brandweer Instructeur kan hij/zij vrijstelling
krijgen voor de module Brand, Ontruiming & Communicatie.
Indien een cursist reeds beschikt over een Instructeursdiploma EHBO kan hij/zij vrijstelling
krijgen voor de module Eerste Hulp (Primaire & Secondaire zorg).
Algemene informatie.
Duur van de totale opleiding bedraagt 40 dagdelen (160 contacturen);
- Module Brand, Ontruiming & Communicatie, 20 dagdelen (80 contacturen).
- Module Eerste Hulp (Primaire & Secondaire zorg), 20 dagdelen (80 contacturen).
- Zelfstudie bedraagt ±76uur (dit is inclusief lesvoorbereiding en afhankelijk van het
kennisniveau van de cursist).
Examinering conform de richtlijnen van NIKTA (Theorie & Praktijktoets).
Werkwijze.
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de cursist verwacht. Het accent van de
opleiding ligt op de toepassing in de praktijk. De cursist zal zich hierdoor deels middels
thuisstudie goed moeten voorbereiden op het examen.
Aantal deelnemers.
Maximaal 8 personen.
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Inhoud van de opleiding.
De opleiding bestaat uit 4 lesblokken.
Wetgeving;
(2 dagdelen)
Cursisten worden hier geschoold in de wetgeving van waaruit de BHV voortkomt dan wel
welke benodigd is bij het opzetten van een BHV organisatie.
- Arbeidsomstandighedenwet.
- Arbeidsomstandighedenbesluit.
- Arbocatalogi.
- Risico- inventarisatie & evaluatie (RI&E).
- Bouwbesluit 2012.
- Burgerlijk Wetboek.
- Wabo.
- NEN- Normen.
- Jurisprudentie BHV.
Didactische vaardigheden- en werkvormen;
(2 dagdelen)
Didactische vaardigheden, ook wel onderwijskundige vaardigheden genoemd, zijn
vaardigheden waarmee je een ander iets kan bijbrengen.
- Het formuleren van leerdoelen.
- Het overbrengen van de inhoud.
- Het begeleiden van het groepsproces.
- Het geven van feedback.
- Coachen.
- Het kunnen toepassen van de juiste werkvorm.
o Instructievormen.
o Interactievormen.
o Opdrachtvormen.
o Samenwerkingsvormen.
o Spelvormen.
Kennis- en vaardigheden Brandbestrijding, Ontruiming & Communicatie (BOC);
(16 dagdelen)
Cursisten worden hier geschoold in het opdoen van kennis- en vaardigheden welke
benodigd zijn tot het kunnen verzorgen van een instructie BOC.
- Verbranding en de verschijningsvormen van stoffen.
- Branddriehoek & brandvijfhoek.
- Gevaren van brand.
- Brandstadia.
- Brandklassen.
- Blusmiddelen, diens eigenschappen, voor- en nadelen.
- Deurprocedure.
- Branddetectie.
- Communicatie.
- Evacuatie- en evacuatiehulpmiddelen.
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Kennis- en vaardigheden EHBO Primaire & Secondaire zorg (LEH);
(16 dagdelen)
Cursisten worden hier geschoold in het opdoen van kennis- en vaardigheden welke
benodigd zijn tot het kunnen verzorgen van een instructie LEH.
- Verschillen in eerste hulp tussen kinderen en volwassenen.
- Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp.
- Gebruik van beschermende middelen.
- Vitale functies.
- Beademing.
- Reanimatie- en AED.
- Vrijmaken van geblokkeerde ademhalingsweg.
- Verwondingenbeoordeling.
- Ziektebeoordeling.
- Uitwendige verwondingen en shockmanagement.
- Brandwonden.
- Botbreuken, kneuzingen- verstuikingen en ontwrichting.
- Wervelletsel.
- Vergiftiging.
- Oogletsels.
- Diabetes en Epilepsie.
- Warmte- en koudeletsels.
Proefexamen;
Tijdens deze dag wordt een proefexamen afgenomen, geheel gelijkwaardig aan het
daadwerkelijke examen.
(2 dagdelen)
Examen;
Tijdens deze dag wordt het examen Instructeur BHV afgenomen door een door de
examenorganisatie (NIKTA) erkende examinator. Het examen bestaat uit een theorie
(vragen) en een praktijk (opdracht) examen.
(2 dagdelen)
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Financiële investering.
Naast de hoeveelheid tijd en energie die deze opleiding vraagt, zijn de kosten als volgt;
Inbegrepen zijn;
- Alle benodigde Boeken.
- Catering tijdens de lesdagen.
- Examenkosten.
- Overige benodigde lesmaterialen.
Niet inbegrepen zijn;
- Veiligheidsschoenen t.b.v. de praktijklessen brandbestrijding.
- Laptop.
- Eigen reis- en eventuele verblijfskosten.
De opleidingskosten bedragen € 4.995,- per persoon excl. 21% btw.
De kosten voor een herexamen bedragen € 195,- per persoon excl. 21% btw (per module).
Indien de cursist nog geen BHV Diploma heeft kan dit voorafgaand aan de opleiding worden
behaald. Idem geldt voor het Diploma Ploegleider BHV. De kosten hiervoor bedragen;
- Basis BHV Diploma € 125,- per persoon excl. 21% btw (duur: 2 dagdelen).
- Diploma Ploegleider BHV € 155,- per persoon excl. 21% btw (duur: 2 dagdelen).
Cursusdata.
2018
Vrijdag 26-10
Vrijdag 02-11
Vrijdag 09-11
Vrijdag 23-11
Vrijdag 07-12
Vrijdag 21-12

Les 1- Wetgeving
Les 2- Didactiek
Les 3- BOC
Les 4- BOC
Les 5- BOC
Les 6- BOC

2019
Vrijdag 11-01
Vrijdag 25-01
Vrijdag 01-02
Vrijdag 08-02
Vrijdag 22-02
Vrijdag 01-03
Vrijdag 15-03
Vrijdag 29-03
Vrijdag 12-04
Vrijdag 26-04
Vrijdag 17-05
Vrijdag 31-05
Vrijdag 14-06
Vrijdag 21-06

Les 7- BOC
Les 8- BOC
Les 9- BOC
Les 10- BOC
Les 11- LEH
Les 12- LEH
Les 13- LEH
Les 14- LEH
Les 15- LEH
Les 16- LEH
Les 17- LEH
Les 18- LEH
Les 19- Proefexamen
Les 20- Examen

Vrijdag 28-06 Opleidingslocatie.
Opleidingsinstituut JTI
Rozenobel 19
5986 PA Beringe
info@opleidingsinstituut-jti.nl
www.opleidingsinstituut-jti.nl
T 085 009 1515
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Herexamen

Aanmeldingsformulier Instructeursopleiding BHV
Voorletters:
Voornaam:
Tussenvoegsel:
Achternaam:
Geboortedatum:
Geboorteplaats:
Telefoon:
Email:
Bedrijfsnaam:
Adres:
Postcode- en Plaats:
Contactpersoon:
Telefoon:
Email:
Datum:
Handtekening:
Factuuradres:
Postcode- en Plaats:
Uw kenmerk:
[] Akkoord:
[] Akkoord:
[] Niet akkoord:

Algemene voorwaarden JTI
Publicatie van verkregen foto/video materiaal tijdens de opleiding.
Publicatie van verkregen foto/video materiaal tijdens de opleiding.

U dient dit inschrijfformulier volledig ingevuld en ondertekend te retourneren aan:
Opleidingsinstituut JTI
Rozenobel 19
5986 PA Beringe
Of digitaal naar:
info@opleidingsinstituut-jti.nl
Na ontvangst van bovenstaande aanmelding ontvangt u nog een opdrachtbevestiging van de inschrijving.
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