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CCB Samengevat
• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.

• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E),
bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.
• Wij verzorgen opleiding & advies aan ongeveer 450 bedrijven en 5.000 cursisten op jaarbasis.
• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.
• In 2021 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,5 als cijfer.
• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIBHV en Rode Kruis.

• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!
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E-learning voor de BHV

Samenvatting:
Duidelijke e-learning cursus met goede afwisseling in werkvormen
Interactieve toetsen beschikbaar om kennis te toetsen.
ccbLearning: gebruiksvriendelijk portaal toegankelijk op pc, tablet of smartphone
Leren in eigen tijd & tempo op eigen werkplek, daarna de praktijk oefenen
Maatwerk mogelijk: e-learning cursus met inhoud afgestemd op jouw bedrijf

Kenmerken
Inleiding
Met deze e-learning bereid de aankomende BHV’er zich optimaal
voor op de klassikale lesdagen. Alle theorie komt in afwisselende
vormen aan bod en na elk onderdeel wordt de kennis getoetst.
Tijdens de (praktische) lesdagen worden de vaardigheden en
procedures geoefend.

Inhoud
De e-learning bestaat uit de volgende onderdelen:
1. Alarmering
a.

Intern en extern alarmeren

2. Spoedeisende eerste hulp
a.
b.

Reanimatie en AED
Verstikking/verslikking, bloeding, shock, aandoening aan hart en
hersenen.

3. Niet-spoedeisende eerste hulp
a.

Wonden, letsels, breuken en kneuzingen

4. Brand bestrijden en beperken
a.
b.

Gevaren van brand en rook
Blusmiddelen en deurprocedure

5. Ontruiming
a.
b.

Installaties en middelen
Ontruimingsprocedure

Kenmerken
Opleidingsduur
De e-learning voor de BHV duurt ongeveer 2 uur.

Leerportaal
Elke cursist volgt een e-learning in ons portaal: ccbLearning. Dit is een gebruiksvriendelijk Nederlandstalig portaal welke toegankelijk
op is op pc, tablet of smartphone. Er zijn zelf apps voor iOS en Android te downloaden.

Maatwerk
Elke e-learning kan naar wens aangepast worden. Bijvoorbeeld eigen beeldmateriaal, plattegronden of procedures kunnen er aan
toegevoegd worden, zodat de cursist leert over de eigen situatie. Maatwerk wordt altijd in overleg met de klant afgestemd.

Prijzenblad e-learning
Kosten
De licentiekosten voor toegang en gebruik e-learning portaal zijn €25,- per e-learning exclusief BTW.
De prijs is inclusief:
Toegang tot de e-learing cursus voor 1 maand per cursist

Rapportage over de voortgang van de cursist
Mogelijkheid om een digitaal certificaat te ontvangen bij voldoende resultaat
Eventueel maatwerk is op aanvraag.
Wij hanteren onze studievoorwaarden: klik hier.
We hebben een privacy policy: klik hier
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