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Doelstelling van de opleiding Het is dus belangrijk dat er van te voren een veiligheidsplan is. Het is hierbij heel erg 

belangrijk dat er iemand is met een coördinerende functie die dit veiligheidsplan 

inricht en waarborgt. 

Een Hoofd Bhv’er houdt zich voornamelijk bezig met het veiligheidsbeleid van de 

organisatie. 

De belangrijkste taak van een hoofd Bhv’er is het inrichten en borgen van het 

veiligheidsbeleid. 

Een hoofd Bhv’er draagt een hoop verantwoordelijkheden zoals: Arbozaken, 

bedrijfsnoodorganisatie en bedrijfshulpverlening in de organisatie. 

Tijdens de bedrijfshulpverlening Hoofd opleiding wordt alle kennis opgedaan die een 

Hoofd Bhv’er nodig heeft onder andere het opstellen van een veiligheidsbeleid, 

communicatie en het coördineren en begeleiden van de andere Bhv’ers. 

 

Inhoud van de opleiding Tijdens de opleiding wordt dieper ingegaan op de volgende onderwerpen: 

▪ Risicoanalyse 

▪ Beheersmaatregelen 

▪ Noodscenario’s 

▪ Coördineren en begeleiden van de Bhv’ers tijdens een calamiteit 

▪ Ontwerp van de bedrijfsnoodorganisatie 

Bedrijfshulpverlening Hoofd 
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▪ Communicatie met diverse partijen 

▪ Wet- en regelgeving op het gebied van bedrijfsveiligheid 

▪ Het voorbereiden, implementeren en in standhouden van een 

bedrijfshulpverleningsbeleid 

 

Niveau van de opleiding Geldig Bhv certificaat. 

Lengte van opleiding 2 dagdelen 

De doelgroep van de opleiding Voor eenieder die de functie van bedrijfshulpverlener Hoofd binnen het bedrijf gaat 
vervullen. 

Het aanvangsniveau van de cursist Geldig Bhv certificaat. 

Vrijstellingsbeleid Er wordt geen vrijstelling verleend. 

Studiebelasting Geen studiebelasting. 

Speciale voorwaarden die gelden 
voor het volgen van de cursus 

Geen 

Verstrekte of aan te schaffen 
studiemateriaal 

BHV Hoofd lesmateriaal wordt door A.L.P. Opleidingen verstrekt. 

Welke kwalificaties kunnen 
behaald worden? 

BHV Hoofd certificaat. 

Opleiding tot examen Er wordt geen examen gedaan. Toetsing is op basis van voldoende kennis. 

Eindtoetsen Geen 

Civiel effect Geen 

Minimale kandidaten 4 

Kosten per persoon € 289,- 
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Code 95 Nee 

Geldigheid certificaat 2 jaar. 


