
 

 

  

Is het alweer bijna een jaartje geleden dat de BHV-ers die het bedrijf zo veilig maken zijn 

opgeleid? Dan is het tijd voor die altijd leuke en leerzame BHV-herhalingstraining. 

Veiligheidsregels, procedures en wetten worden steeds aangepast. Hiervan moet de BHV-er op 

de hoogte zijn. Naast de praktijkoefeningen wordt ook alle kennis nog eens goed doorgenomen 

en geoefend. Heel veel praktijk dus. 

De inhoud van zowel de basisopleiding als de herhalingstraining is afgestemd op de 

bedrijfsspecifieke situaties en omstandigheden zoals die zich in uw bedrijf of organisatie 

kunnen voordoen. 

 

De opleiding is samengesteld uit diverse modules die in één dag worden gegeven. 

 De cursist dient minimaal in het bezit te zijn van een geldig BHV-diploma. 

 Na beëindiging van de training met een positief resultaat wordt aan de deelnemers een 

officiële BHV-pas verstrekt. 

 Deze training is ook in het Duits en Engels mogelijk. 

 Groepsgrootte: minimaal 10 en maximaal 15 cursisten. 

 Individuele inschrijvingen zijn uiteraard ook mogelijk. 

 Ook bestaat de mogelijkheid om de theoriecursus online te volgen  

(zie hiervoor het onderdeel E-learning). 

Inhoud 
De training bestaat uit de modules:  

EHBO, communicatie, ontruimen en brand. 

Niveau 
Het begin- & opleidingsniveau is minimaal L.B.O.  

(Lager beroepsonderwijs) en de opleiding BHV-basis dient  

gevolgd en afgerond te zijn. Cursisten met een EHBO diploma  

krijgen vrijstelling voor de module EHBO. 

Diploma 
Na beëindiging van de training en een positief resultaat van het examen 

wordt aan de deelnemers een officiële BHV-pas verstrekt.  

Deze BHV-pas heeft een geldigheidsduur van één jaar waarna er opnieuw een 

herhalingstraining behoort te worden gevolgd. 

  

Duur 

De opleiding BHV herhaling duurt een hele dag. Deze opleiding kan in groepsvorm ook worden 

verzorgd buiten de kantooruren en in de weekenden zonder bijbehorende toeslag.  
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Duur 
De opleiding BHV herhaling duurt een hele dag. Deze opleiding kan in 
groepsvorm ook worden verzorgd buiten de kantooruren en in de weekenden 
zonder bijbehorende toeslag.  
 

Locatie 
Trainingscentrum Nuth of op klantlocatie. 
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