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VOOR WIE IS DE OPLEIDING BESTEMD? 

 

Werknemers die, in het kader van de 

bedrijfshulpverlening, geacht worden handelend 

op te treden bij een begin van een brand, 

ontruiming en eventueel in het bezit zijn van een 

geldig EHBO diploma 

 

WAT LEERT U? 

 

Na het volgen van de opleiding heeft u inzicht in:  

• Het begrip bedrijfshulpverlener en zijn 

afgebakende rol binnen het taakgebied; 

• Het optreden van de brandweer; 

• Verbranding en blussing; 

• De gevaren bij brand; 

• De brandveiligheidsvoorzieningen; 

• De blusmiddelen; 

• Hoe te handelen bij brand. 

 

Verder bent u in staat: 

• Een brand te melden; 

• Een begin van een brand te bestrijden; 

• Een ontruiming uit te voeren; 

• Een slachtoffer in een noodsituatie te 

verplaatsen. 

 

DUUR VAN DE OPLEIDING 

 

In totaal 2 dagdelen, of 1 dag. Het programma 

bestaat uit een theorie- en een praktijkdeel. 

Tijdens de praktijk oefent u in: 

• Het melden van een brand; 

• Het bestrijden van het begin van een 

brand; 

• Het redden van een persoon; 

 

 

KOSTEN 

 

Voor de kosten van deze opleiding kunt u 

vrijblijvend een offerte aanvragen. 

 

DIPLOMA 

De opleiding  brandbestrijding/ontruiming wordt  

afgesloten met een examen. Beide onderdelen 

bestaan uit een theorie- en een praktijkdeel. Voor 

het praktijkdeel moet u tijdens de opleiding een 

aantal verrichtingen op de juiste manier uitvoeren.  

 

 

 

 

 

 

Alleen als de praktijk voldoende is kunt u aan het 

schriftelijk examen deelnemen. Het NIBHV diploma 

blijft 1 jaar geldig. 

 

Voor een diploma BHV moeten alle onderdelen 

met een voldoende zijn afgesloten. Is alleen het 

brandbestrijdingsdeel met voldoende resultaat 

afgesloten, dan ontvangt u een certificaat voor dat 

onderdeel. (u heeft vrijstelling voor het deel EHBO) 

 

Trema: de Puntjes op de I in veiligheid maakt 

gebruik van NRR gecertificeerde EHBO instructeurs 

en NIBHV gecertificeerde BHV instructeurs.  

Wij zijn een NIBHV erkend   opleidingsinstituut  
 

LOCATIE 

 

Deze opleiding wordt verzorgd in company.  

 

INFORMATIE 

Aanmelden voor een cursus kan met het 

bijgevoegd inschrijfformulier. 

Voor meer informatie: www.trema-bhv.nl 

Mail: trema@casema.nl 

079 8883999/ 06 21674945 

               

 


