
 

Pagina 1 van 1 

 

BHV-praktijktrainingen: informatie cursist 
 

In dit informatieblad wordt aanvullende informatie gegeven over de BHV-praktijktrainingen van A&D 

Totaal. Enkele zaken die belangrijk zijn voor u als cursist: 
 

Kleding 

Gelieve rekening te houden met de kleding tijdens de BHV-training. Enkele zaken waar u zelf rekening 

mee kunt houden, zijn: 

✓ Draag geen slippers, sandalen of hoge hakken; 

✓ Houd er rekening mee dat u goed kunt bewegen in de kleding. U gaat tijdens de training 

meerdere praktijkoefeningen doen; 

✓ Denk eraan dat u veel moet bewegen tijdens de training. Over het algemeen raden we het 

dragen van rokken, jurken en loszittende kleding af tijdens de training; 

 

Heeft u lichamelijke klachten? 

Bent u geblesseerd of heeft u klachten waardoor u aan sommige oefeningen niet mee denkt te kunnen 

doen: dan kan het raadzaam zijn de training op een ander moment te volgen. U wordt door de docent 

beoordeeld op het uitvoeren van de diverse vaardigheden die u nodig heeft als BHV’er. Wanneer de 

docent u niet voldoende kan beoordelen, dan zal hij/zij dit moeten noteren met als gevolg dat uw 

BHV-bevoegdheid niet verlengd wordt. Dat zou zonde van uw tijd zijn en dan kunt u beter aansluiten 

wanneer u wel voldoende mee kunt doen aan de oefeningen. 

 

Trainingstijden 

Een BHV-training is een wettelijk verplichte training, daarom moeten we streng zijn wanneer cursisten 

een deel van de training missen. De trainingstijden zijn als het goed is bekend bij u. Wanneer u 

onverhoopt te laat aanwezig zal zijn, eerder weg moet of tussendoor weg moet, bespreek dit dan van 

tevoren met uw leidinggevende. Wanneer u belangrijke oefeningen mist, dan kan de docent besluiten 

een aantekening te plaatsen, waardoor u de training niet haalt. 

 

BHV is belangrijk! 

BHV is een belangrijk onderwerp binnen een bedrijf. Het is daarnaast een verplichting uit de Arbowet. 

Iets wat verplicht is kan helaas vaak als een ‘moetje’ ervaren worden. Het is echter een onderwerp 

waarmee u als BHV’er de tijd tussen het ontstaan van een calamiteit en het arriveren van professionele 

hulp overbrugt. U bent dus een onmisbare kracht binnen een bedrijf om de gevolgen van een 

calamiteit zoveel mogelijk te beperken. Bij A&D Totaal proberen we om u zo goed mogelijk voor te 

bereiden op situaties waarvan we hopen dat die niet zullen gebeuren. Als BHV’er heeft u daarom de 

kennis, het inzicht en de vaardigheden in uw bezit om zo goed mogelijk met een calamiteit om te 

gaan binnen uw bedrijf, maar u kunt dit uiteraard ook in uw thuissituatie goed gebruiken. Onze insteek 

is om u daarbij ook echt het nut en belang van alle onderwerpen te laten inzien en dat u met andere 

ogen naar het onderwerp veiligheid kijkt op de werkvloer, maar ook thuis. Niet alleen met de insteek 

om iets wat gebeurd is zo goed mogelijk op te lossen, maar ook om zulke situaties te helpen 

voorkomen. 

 


