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CCB Samengevat
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• 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!



Het praktijkhuis van CCB Groep
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Onze locatie beschikt over een uniek inpandig praktijkhuis van ca. 350m2 waar we realistische oefeningen voor brandbestrijding, 
ontruiming en eerste hulp verzorgen. In totaal maken we gebruik van 24 ruimtes verspreid over 2 verdiepingen. Het hele gebouw is
voorzien van camera’s zodat cursisten mee kunnen kijken en elkaar beoordelen.

Op de 1e verdieping hebben wij diverse mogelijkheden om te oefenen met echte branden en blusmiddelen. Hier vind je onder andere 
een ingerichte keuken, kantoren, magazijn en slaapkamer. Er kan worden geblust met sproeischuim, CO2, brandslanghaspel en 
blusdeken.

Op de begane grond is het praktijkhuis zodanig ingericht dat hier geoefend kan worden met ontruiming. De middelen die we kunnen 
gebruiken zijn portofoons, brandmeldinstallatie met rook- en handbrandmelders, Evac Chair, BHV-hesjes en andere hulpmiddelen.



Instructeur BHV (compleet)
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Samenvatting:

14 opleidingsdagen (inclusief examendagen), certificering door

Examens verdeeld over meerdere dagen voor hoger slagingspercentage

Uitstekende begeleiding tijdens opleiding

Wij zijn de nr. 1 opleider van BHV instructeurs. Al sinds 2007 actief!

Mooie locatie, uitstekende faciliteiten, lunch en bereikbaarheid



Kenmerken

Inleiding
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die beroepsmatig BHV training willen geven voor het 
onderdeel brand en ontruiming én eerst hulp. Deze gecombineerde opleiding is gecertificeerd 
door het Nederlands Instituut Bedrijfshulpverlening (NIBHV). 

Normaal gesproken zijn het 2 gescheiden opleidingstrajecten van in totaal zo'n 18 dagen 
gedurende een half jaar. Het is nu mogelijk om in 2 maanden een verkort traject te doorlopen 
waarna je direct aan de slag kunt als gecertificeerd bhv instructeur. Voor de opleiding geldt 
een zware studiebelasting. Naast de lesdagen dient de deelnemer veel thuis voor te bereiden. 

Toelatingseisen
Toelatingseisen zijn een BHV diploma (NIBHV of vergelijkbaar). Minimaal een MBO werk- en 
denkniveau evenals goede communicatieve vaardigheden wordt aanbevolen. 

Opleiding
Tijdens het eerste deel van de opleiding wordt de deelnemer vooral kennis en vaardigheden 
bijgebracht. Deze worden getoetst tijdens het toelatingsexamen. Het volgende (didactische) 
deel staat in het teken van zelf instructie geven. Uiteindelijk gaat de deelnemer examen doen 
in het geven van een theorieles, praktijkles en tabletop les. Om de slagingskans te verhogen 
zijn deze examens over twee dagen verspreid.
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Kenmerken

Onderdelen
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Arbo wetgeving, RI&E, bouwbesluit en BHV-organisatie en plan.
• Brand, blussing en brandontwikkeling
• Praktijkvaardigheden, diverse blussingen, tabletop oefeningen
• Didactiek, werkvormen, leerstijlen van Kolb, 4 stappen methodiek
• Geven van verschillende lessen
• Bekend worden met inhoudelijk kader van de Eerste hulp en uitvoering van competenties

Opleidingsduur
De opleiding duurt 12 dagen en heeft globaal de volgende indeling:
• Dag 1–2: kennis en vaardigheden over lesstof, blussen, ontruiming en achtergronden BHV
• Dag 3-4: Inhoudelijk kader en praktijk eerste hulp en brand en ontruiming
• Dag 5-6: Examentraining en toelatingsexamen. Hierbij wordt de deelnemer getoetst op kennis 

en vaardigheden.
• Dag 7: Huiswerkopdracht
• Dag 8-10: Geven van theorieles brand en ontruiming en eerste hulp 
• Dag 11-12: Theorieles en praktijkles brand en ontruiming en eerste hulp 
• Dag 13-14: Examens
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Kenmerken

Groepsgrootte en locatie
Er is plek voor maximaal 8 personen per groep. Leslocatie is in Amsterdam, iedereen kan zich 
inschrijven. Opleiding voor een hele groep kan in-company (vanaf 8 personen).

Zelfstudie
Er wordt veel inzet van de deelnemer verwacht. De deelnemer dient thuis theorie te 
bestuderen (via e-learning), lesplannen te schrijven en lessen voor te bereiden. De 
gemiddelde studiebelasting is meer dan 100 uur. 

Examens
De opleiding wordt naast het (tussentijdse) toelatingsexamen op 2 eindexamenmomenten 
getoetst op de didactische vaardigheden.

Diploma
Na het behalen van de examens, ontvangt de cursist het NIBHV certificaat "Instructeur 
Bedrijfshulpverlening'' voor het onderdeel brand en ontruiming én eerste hulp plus een 
instructeursnummer (bevoegdheid) van het NIBHV. De deelnemer is bevoegd om BHV 
opleiding en herhaling te geven.

Nascholing
Om de bevoegdheid als instructeur NIBHV te behouden dient de deelnemer elke 2 jaar 
nascholing te volgen van 6 uur en in die periode ook 3 NIBHV gecertificeerde opleidingen te 
geven.
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Prijzenblad
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Kosten

De opleiding instructeur BHV (BO & EH) (open inschrijving) is €3,971,- per persoon exclusief BTW.

Lesmateriaal van het NIBHV

Examen- en certificeringskosten van het NIBHV

Gecertificeerde, ervaren en leuke instructeurs :)

Inzet van heel veel instructie- en oefenmateriaal

Uitgebreide lunch, koffie, thee, frisdrank en wat lekkers*
*Niet inbegrepen in de cursus op eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd (in-company)

Vraag vrijblijvend een offerte op via opleidingen@ccb-groep.nl

Wij hanteren onze studievoorwaarden: klik hier.

We hebben een privacy policy: klik hier

https://www.123formbuilder.com/form-4523236/inschrijfformulier-ins-bhv-2019
mailto:opleidingen@ccb-groep.nl
https://ccb-groep.nl/studievoorwaarden
https://ccb-groep.nl/privacypolicy


Contact

020 – 528 6889

opleidingen@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn
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mailto:ccb@ccb-groep.nl
https://www.linkedin.com/company/ccb-groep
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