
 
 
Opleiding Basis Bedrijfshulpverlening incl. AED bediening  
conform de richtlijnen van het Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV) 
 
Doelgroep: 
Deze opleiding is bestemd voor een ieder die deel uit gaat maken van een 
bedrijfshulpverleningsorganisatie. 
 
Toelating: 
Aan deze opleiding worden behoudens een normale fysieke en psychische conditie geen 
toelatingseisen gesteld. 
 
Doelstelling: 
Na het volgen van de opleiding Basis Bedrijfshulpverlening is men in staat om eerste hulp te 
verlenen bij ongevallen en/of stoornissen in de vitale functies, een beginnende brand te beperken en 
te bestrijden en een ontruiming te begeleiden . 
 
Richtlijnen: 
De opleiding wordt gegeven conform de richtlijnen van het NIBHV. 
 
Documentatie: 
Het lesboek Basisopleiding Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. 
 
Werkwijze: 
De basiscursus BHV bestaat voor een groot deel uit theorie. De deelnemer dient voor aanvang van 
de opleiding het cursusboek te bestuderen. 
 
Docenten: 
De opleiding wordt gegeven door NIBHV erkende docenten. Zij verzorgen uitsluitend de module 
waarin zij gespecialiseerd zijn.  
 
Vrijstelling: 
Voor cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma van het Oranje Kruis kan 
vrijstelling worden aangevraagd voor de module Eerste Hulp. Voor cursisten met een geldig diploma 
manschappen kan vrijstelling aangevraagd worden voor de module brand en ontruimen. De 
vrijstelling is ter beoordeling van het NIBHV. 
 
Locatie: 
De opleiding, indien uw locatie aan de gestelde eisen voldoet, kan op uw 
locatie worden georganiseerd. Voor open inschrijvingen wordt de cursus gegeven op een vooraf 
aangegeven locatie. 
 



 

 
 
Aantal deelnemers: 
Maximaal 12 
 
Tijdsplanning: 
2 dagen of 4 dagdelen inclusief examens.  
Aan het eind van elke cursusdag van de tweedaagse 
basiscursus BHV volgt een examen. 
 
Certificering: 
Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen onder auspiciën van het Nederlands 
Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Bij voldoende resultaat ontvangen de deelnemers 
het diploma Basis Bedrijfshulpverlener van het NIBHV. 
 
Geldigheid: 
De geldigheid van het diploma is 1 jaar. 
 
Kosten: 
De kosten van de opleiding zijn op aanvraag verkrijgbaar en zijn inclusief cursusboek, les- en 
hulpmiddelen. Alle prijzen zijn exclusief BTW. 


