INFOBLAD
HERHALING BEDRIJFSHULPVERLENER
Doelgroep:

Deze cursus is bestemd voor de reeds opgeleide bedrijfshulpverlener en heeft als doel
de opgedane basiskennis d.m.v. praktische vaardigheidstrainingen verder uit te
bouwen.

Programma:

1 dagdeel: levensreddende handelingen en reanimatie.
1 dagdeel: brandbestrijding, ontruiming en communicatie.
Bovenstaand programma wordt in deze volgorde gehanteerd bij een groep van
maximaal 12 personen. Om de kwaliteit te garanderen zetten wij deskundige en
gediplomeerde instructeurs en lotusacteurs in.

Cursusduur:

De cursus duurt 1 dag.
Cursustijden van 08.30 –16.30 uur.

Aantal cursisten: De maximale groepsgrootte is 12.
De cursus gaat van start bij minimaal 10 deelnemers.
Vrijstelling:

Voor de cursisten die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma kan naar
waarschijnlijkheid een vrijstelling voor het gedeelte levensreddende handelingen
worden aangevraagd. Dit is ter beoordeling van het exameninstituut. Indien vrijstelling
voor levensreddende handelingen en reanimatie van toepassing is, is de cursusduur 1
dagdeel. Voor deze doelgroep zijn speciale cursusdata gereserveerd. Deze zijn met
blauw aangegeven op de cursuskalender.

Lokatie:

Veiligheidsoefencentrum (VOC) aan de Pater Geurtjensweg 3 te Tilburg.

Cursusdata:

De data voor herhalingslessen (open inschrijvingen) zijn in geel aangegeven op onze
cursuskalender. Zie hiervoor onze website: www.brandweermwb.nl

Lunch:

Voor de complete herhaling is een uitgebreide lunch, koffie, thee en koek gedurende
de gehele dag in de cursusprijs inbegrepen. Bij een herhaling van het onderdeel
brandbestrijding, communicatie en ontruiming is standaard geen lunch inbegrepen.
Het is uiteraard mogelijk om een lunch te reserveren.

Cursusprijs:

Een actueel prijsoverzicht kunt u bij ons opvragen via mail. (bhv@brandweermwb.nl)
De prijs is inclusief alle lesmaterialen, certificaat en exclusief BTW.

Certificaat:

Alle cursisten sluiten deze cursus af met een examen/toets onder auspiciën van het
Nederlands Instituut voor Bedrijfshulpverlening (NIBHV). Geslaagde deelnemers
ontvangen binnen 6 weken na afloop van de cursus, een certificaat herhaling
bedrijfshulpverlening, uitgegeven door Brandweer Midden en West Brabant en voldoen
hiermede aan het wettelijke opleidingsprofiel

Op prijsinformatie en andere specificaties worden wijzigingen voorbehouden.

