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Bijlage A   Profiel Bedrijfshulpverlener Basis en Basis Plus 

 
 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

0 Algemeen
3
 :    

0.1 De BHV’er kan:     

  Met inachtneming van zijn eigen veiligheid voorkómen dat er nog meer slachtoffers vallen.  Ja Ja - 

  Beoordelen of georganiseerde professionele hulp, al dan niet met spoed, moet w orden ingeschakeld.  Ja Ja - 

  Op de juiste w ijze de georganiseerde professionele hulp (laten) alarmeren en deze zonodig assisteren/begeleiden. Ja Ja - 

  Ervoor zorgen dat een slachtoffer in zo goed mogelijke condit ie aan de zorg van professionele deskundigen w ordt 

overgedragen door verergering en uitbreiding van stoornissen en letsels, soms zelfs overlijden, te voorkómen en de 

kans op complicat ies te verkleinen. 

Ja Ja - 

  Eenvoudige letsels zelf , dat w il zeggen def init ief  behandelen.  Nee Ja - 

0.2 De BHV’er weet:    

  dat de eerste hulp, zoals voorgeschreven door Het Oranje Kruis alsmede de overige hulp aspecten zoals 

brandbestrijding, communicat ie en ontruiming , in overeenstemming is met hetgeen onder de beroepsbeoefenaren te 

doen gebruikelijk is en niet verder gaat dan de hulp die een leek, gezien vanuit  het bedrijfshulpverlenende oogpunt 

verantw oord kan geven;  

Ja Ja - 

  dat het verlenen van eerste hulp soms tot psychische nood kan leiden, zow el bij slachtoffers als bij hulpverleners, en 

dat dan opvang en begeleiding noodzakelijk zijn.  

Ja Ja - 

  dat hij zelf  verantw oordelijk is voor de kw aliteit  van de door hem verleende eerste hulp en inzet.  Ja Ja - 

1.0 Taakgebied eerste hulp 
4
:    

                                                      
1
 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden;  

  T (toepassen) = kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  M1  =  kunnen verrichten van motorische vaardigheden; 

M2  =  bedreven zijn in bepaalde motorische vaardigheden. 
2
 Toetsvorm : S(schrif telijk), M(mondeling), P(prakt isch). 

3
 Bij het algemene stuk w orden geen eisen m.b.t . tot het gedragsniveau gesteld daar deze per specif iek taakgebied w orden benoem d. 

4
 Voor het taakgebied eerste hulp zal voor de Basis Plus BHV-er zoveel mogelijk de meest recente eindtermen van Het Oranje Kruis w orden gevolgd. Voor het taakgebied eerste hulp de Basis 

BHV’er geldt een beperkte invulling van deze eindtermen.  
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 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

1.1 Het kunnen toepassen van de 5 belangrijke punten:    

 o maatregelen nemen om de veiligheid van zichzelf , medehulpverleners, omstanders en slachtoffer(s) te w aarborgen; T T S/M/P 

 o een slachtoffer in een gevaarlijke situat ie met de noodvervoersgreep van Rautek te verslepen naar een veilige plaats; T+ M1 T+ M2 P 

 o een slachtoffer te benaderen en gegevens te verzamelen op grond w aarvan kan w orden geconcludeerd w at er is 

gebeurd en w at het slachtoffer mankeert; 

T T+ M1 S/M/P 

 o op de juiste w ijze professionele hulp te (laten) alarmeren en deze zonodig te assisteren/begeleiden;  T T+ M1 S/M/P 

 o te vertellen w aarom het belangrijk is met een slachtoffer te praten en hem zo mogel ijk te helpen op de plaats w aar hij 

zich bevindt . 

T T+ M1 S/M/P 

1.2. Bewustzijnsstoornissen.    

1.2.1 De BHV’er kan:    

 het bew ustzijn beoordelen; T T S/M/P    

 tw ee  bew ustzijnsniveaus (ongestoord bew ustzijn,  bew usteloosheid) herkennen/ vaststellen. T T S/M/P    

1.2.2 De BHV’er is in staat om:    

  het bew ustzijn te beoordelen door aanspreken en voorzicht ig schudden; T+ M2 T+ M2 S/M/P    

  iemand met een bew ustzijnsstoornis, die op zijn buik ligt , op zijn rug te draaien;  T+ M2 T+ M2 S/M/P    

  op het juiste t ijdst ip professionele hulp te (laten) w aarschuw en; T+ M2 T+ M2 S/M/P   

  aan te geven w elke volgende vitale funct ie (na het bew ustzijn) moet w orden beoordeeld; T+ M2 T+ M2 S/M/P    

  een (dreigende) f lauw te te herkennen, bew ustzijnsverlies te voorkómen en bij bew ustzijnsverlies de juiste eerste hulp 

te verlenen; 

I T+  M1 S/M/P       

  aan te geven w at de oorzaken van een f lauw te zijn en hoe een f lauw te kan w orden voorkómen;  I T S/M       

1.3. Ademhalingsstoornissen.     

1.3.1 De BHV’er kan:    

  de ademhaling beoordelen; T T S/M/P    

  een vrije, bedreigde en belemmerde luchtw eg herkennen/vaststellen;  T T S/M/P    

  een normale, niet-normale en afw ezige ademhaling herkennen/vaststellen; T T S/M/P    

  de ademhaling veiligstellen en bew aken; T T S/M/P    

1.3.2 De BHV’er is in staat om:    

  de ademhaling te beoordelen door kijken, voelen en luisteren en aan de hand van zijn w aarnemingen de juiste 

conclusie te trekken met betrekking tot het al dan niet voldoende zijn van de ademhaling; 

T+ M2 T+ M2 M/P    

  bij een slachtoffer met een bew ustzijnsstoornis en een normale ademhaling de luchtw eg vrij te houden door hem in de T+ M2 T+ M2 M/P    
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 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

stabiele zijligging te brengen; 

  bij een slachtoffer met een geheel of gedeeltelijke afgesloten luchtw eg, dat bij bew ustzijn is de luchtw eg vrij te maken 

door het toepassen van de daartoe geëigende handgrepen, w aaronder de handgreep van Heimlich (buikcompressies); 

T+ M2 T+ M2 M/P    

  op het juiste t ijdst ip professionele hulp te (laten) w aarschuw en.  T+ M2 T+ M2 M/P     

1.4. Bewustzijnsstoornis én ademhalingsstoornis    

1.4.1 De BHV-er kan:    

  bij een bewusteloos slachtoffer met een afwezige of onvoldoende ademhaling een kunstmatige ademhaling en circulatie 

op gang brengen en houden; 

T+ M2 T+ M2 S/M/P    

  bij een bewusteloos slachtoffer met een afwezige of onvoldoende ademhaling een Automatische Externe Defibrillator 

(AED) veilig en op de juiste manier gebruiken; 

T T+ M2 S/M/P    

1.4.2 De BHV-er is in staat om:    

  een bew usteloos slachtoffer met een afwezige of onvoldoende ademhaling te reanimeren; T+ M2 T+ M2 S/M/P    

  bij een bewusteloos slachtoffer met een geheel of gedeeltelijk afgesloten luchtweg, de luchtweg vrij te maken door de 

mond te openen en zonodig leeg te maken; 

T+ M2 T+ M2 S/M/P    

  op het juiste tijdstip professionele hulp te (laten) waarschuwen. T+ M2 T+ M2 S/M/P    

1.5. Ernstige bloedingen.    

1.5.1 De BHV’er kan:    

  ernst ige bloedingen herkennen/vaststellen; T T S/M/P 

  ernst ige uitw endige bloedingen stelpen; T T S/M/P 

  op het juiste t ijdst ip professionele hulp (laten) w aarschuw en; T T S/M/P 

1.5.2 De BHV’er is in staat om:    

  een ernst ige uitw endige bloeding te stoppen door:  

- het getroffen lichaamsdeel omhoog te brengen  

- druk op de plaats van de w ond uit  te (laten) oefenen. 

 

T+ M2 

T+ M2 

 

T+ M2 

T+ M2 

 

S/M/P 

S/M/P    

1.6. Shock    

1.6.1 De BHV’er kan:    

  (dreigende) shock herkennen/vaststellen; T T S/M/P    

  het ontstaan en/of verergering van shock voorkómen.  T T S/M/P    

1.6.2 De BHV’er is in staat om:    

  aan te geven w at de oorzaken van shock zijn, voorzover relevant voor de te verlenen eerste hulp; T+ M1 T+ M1 S/M/P    
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 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

  zo mogelijk de oorzaak van de (dreigende) shock te bestrijden;  T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  algemene maatregelen te nemen om verergering en/of ontstaan van shock te voorkómen; T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  op het juiste t ijdst ip professionele hulp te (laten) w aarschuw en.  T+ M1 T+ M1 S/M/P    

1.7 Uitwendige wonden    

1.7.1 De BHV’er kan:    

  een uitw endige w ond herkennen/vaststellen; T T S/M/P   

  op grond van plaats, oorzaak, grootte en diepte van de w ond en de kans op infect ie en tetanus bepalen of het 

verantw oord is dat de BHV-er zelf  de def init ieve hulp verleent; 

T T S/M/P   

  verontreiniging en besmett ing van de w ond en bloedverlies beperken.  T T S/M/P   

1.7.2 De BHV’er is in staat om:    

  de def init ieve behandeling aan een slachtoffer met een eenvoudige w ond te geven:  

- w ond reinigen; 

- w ond ontsmetten; 

- w ond hygiënisch afdekken;  

- zo nodig steun en rust geven aan het gew onde lichaamsdeel; 

T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  eerste hulp te verlenen aan een slachtof fer met een uitw endige w ond in afw achting van professionele hulp :  

- w ond hygiënisch afdekken met een (w ond)snelverband;  

- zo nodig rust en steun geven aan het gew onde lichaamsdeel.  

T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met een doordringende borstw ond - T+ M1     S/M/P   

  eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met een doordringende buikw ond - T+ M1     S/M/P    

1.8 Brandwonden    

1.8.1 De BHV’er kan:    

  eerste-, tw eede- en derdegraads brandw onden herkennen/vaststellen;  T T S/M/P    

  op grond van plaats, uitgebreidheid en diepte van de verbranding bepalen of het verantw oord is dat BHV-er  zelf  de 

def init ieve hulp verleent ; 

- T S/M/P    

  uitbreiding, verontreiniging en besmett ing van brandw ond(en) beperken. - T S/M/P    

1.8.2 De BHV’er is in staat om:    

  brandw onden te koelen, bij voorkeur met zacht stromend, lauw  (leiding)w ater;  T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  brandw onden hygiënisch af te dekken; T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  een slachtoffer met een mogelijke verbrande luchtw eg te helpem bij het vinden van een zo comfortabel mogelijke T+ M1 T+ M1 S/M/P    
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 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

houding; 

  brandw onden door bijtende stoffen langdurig te spoelen met veel lauw  (leiding)w ater T+ M1 T+ M1 S/M/P    

1.9. Kneuzing en verstuiking    

1.9.1 De BHV-er kan:    

  een kneuzing of verstuiking herkennen/vaststellen; I T S/M/P 

  verder schade aan het getroffen lichaamsdeel voorkomen; I T S/M/P 

  pijn en ongemak voor het slachtoffer beperken I T S/M/P 

1.9.2 De BHV-er is in staat om:    

  het getroffen lichaamsdeel te koelen; - T+ M1 S/M/P    

  rust en steun te geven aan het getroffen lichaamsdeel. - T+ M1 S/M/P    

1.10. Ontwrichting en botbreuken    

1.10.1 De BHV’er kan:    

  een ontw richt ing en gesloten en open botbreuk botbreuken herkennen/vaststellen; I T S/M/P    

  verdere schade aan het getroffen lichaamsdeel voorkomen; I T S/M/P    

  pijn en ongemak voor het slachtoffer beperken; I T S/M/P    

  bij open botbreuken: verontreinigingen en besmett ing beperken.  I T S/M/P 

1.10.2 De BHV-er is in staat om:    

  bij een ontw richt ing en een botbreuk het getroffen lichaamsdeel onbew eeglijk te houden;  I T+ M1 S/M/P    

  rust en steun te geven aan een ontw richt/gebroken lichaamsdeel;  - T+ M1 S/M/P    

  bij een open botbreuk de w ond af te dekken; - T+ M1 S/M/P    

  een slachtoffer met mogelijk w ervelletsel zo min mogelijk te (laten) bew egen;  - T+ M1 S/M/P    

  een slachtoffer met een botbreuk van de ribben te helpen bij het vinden van een zo comfortabel mogelijke houding.  - T+ M1 S/M/P    

1.11. Oogletsels    

1.11.1 De BHV-er kan:    

  oogletsels herkennen/vaststellen I T S/M/P    

  bepalen of het verantw oord is dat de BHV-er zelf  de def init ieve hulp verleent; - T+ M1 S/M/P    

  indien toelaatbaar de oorzaak van het oogletsel opheffen en verergering en/of verlies van het gezichtsvermogen 

voorkomen. 

- T+ M1 S/M/P    

1.11.2 De BHV-er is in staat om:    
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 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

  een loszit tend vuilt je uit  het oog te verw ijderen; T+ M1 T+ M1 S/M/P    

  bij een slachtoffer dat een bijtende stof in het oog heeft  gekregen en bij een slachtoffer met een verbrand oog, het 

getroffen oog langdurig met koud w ater te spoelen; 

I T+ M1 S/M/P    

  aan te geven dat bij een doordringende oogverw onding het voorw erp niet uit  het oog mag w orden verw ijderd en dat 

het slachtoffer niet in het oog mag w rijven; 

- T S/M/P    

  aan te geven dat een slachtoffer met lasogen en een slachtoffer met stomp oogletsel professionele hulp behoeven.  T T S/M/P    

1.12 Vergiftiging    

1.12.1 De BHV-er kan:    

  vergif t iging via spijsverteringskanaal, luchtw eg en longen en huid herkennen/vaststellen; I T S/M/P    

  inw erking van het gif  beperken. - T S/M/P    

1.12.2 De BHV-er is in staat om  eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer dat:     

  een niet bijtend git  via het spijsverteringskanaal in het lichaam heeft  gekregen;  - T+ M1 S/M/P    

  een bijtend gif  via het spijsverteringskanaal in het lichaam heeft  gekregen; - T+ M1 S/M/P    

  een petroleumproduct via het spijsverteringskanaal in het lichaam heeft  gekregen;  - T+ M1 S/M/P    

  een gif t ige stof via de luchtw eg en de longen in het lichaam heef t  gekregen; - T+ M1 S/M/P    

  een gif t ige stof via de huid in het lichaam heeft  gekregen.  - T+ M1 S/M/P    

1.13 Elektriciteitsongevallen    

1.13.1 De BHV-er kan:    

  elektriciteitsongevallen herkennen en de situat ie veiligstellen; T T S/M/P    

  de gevolgen van elektrische stroom door het lichaam beperken/bestrijden. - T S/M/P    

1.13.2 De BHV-er is in staat om:    

  aan te geven dat bij een elektriciteitsongeval het slachtoffer pas kan w orden benaderd nadat de stroomtoevoer is 

onderbroken; 

T T+ M1 S/M/P    

  aan een slachtoffer met een stoornis in de vitale funct ies of brandw onden als gevolg van een elektriciteitsongeval de 

eerste hulp te verenen overeenkomstig de punten 1.2, 1.3, 1.4 en 1.8.  

- T+ M1 S/M/P    

1.14 Koudeletsels    

1.14.1 De BHV-er kan:    

  algehele onderkoeling en bevriezing herkennen/vaststellen;  I T S/M/P    

  verdere afkoeling voorkómen;  I T S/M/P    

  de vitale funct ies veiligstellen; I T S/M/P    
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Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
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  bij bevriezing: uitbreiding, verontreiniging en besmett ing beperken.  - T  

1.14.2 De BHV-er is in staat om:    

  aan te geven dat een onderkoeld slachtoffer op een beschutte plaats moet w orden gebracht en moet w orden 

toegedekt; 

T T+ M1 S/M/P 

  een onderkoeld slachtoffer met een stoornis in de vitale funct ies te helpen volgens de punten 1.2, 1.3 en 1.4;  T T+ M1 S/M/P 

  aan te geven dat een slachtoffer met een eerste, tw eede of derde graagds bevriezing op een droge en beschutte 

plaats moet w orden gebracht en dat de getroffen lichaamsdelen voorzicht ig met lichaamsw armte moeten w orden 

opgew armd. 

- T+ M1 S/M/P 

1.15 Warmteletsels    

1.15.1 De BHV-er kan:    

  hit tekrampen, w armte-uitputt ing en hit teberoerte herkennen / vaststellen; - T S/M/P 

  de lichaamstemperatuur normaliseren/verdere st ijging voorkomen;  - T S/M/P 

  de vitale funct ies veilig stellen. - T S/M/P 

1.15.2 De BHV-er is in staat om:    

  aan te geven dat een slachtoffer met een w armteletsel in een koele omgeving moet w orden gebracht en w anneer 

act ief moet w orden gekoeld;  

- T S/M/P 

  aan te geven dat een slachtoffer met hit tekrampen of w armte-uitputt ing, dat bij bew ustzijn is, zout en w ater te 

drinken kan w orden gegeven; 

- T S/M/P 

  bij een stoornis in de vitale funct ies als gevolg van een te hoge lichaamstemperatuur eerste hulp te verlenen 

overeenkomstig de punten 1.2, 1.3 en 1.4.  

- T S/M/P 

1.16 Vervoer over korte afstand    

1.16.1 De BHV’er kan:    

  aangeven w anneer het noodzakelijk is iemand over korte afstand te vervoeren.  I T S/M/P    

  iemand over korte afstand vervoeren.. I T S/M/P    

1.16.2 De BHV’ er is in staat om:    

  iemand met behulp van de noodvervoersgreep van Rautek te verslepen; - T+ M2 S/M/P    

  een slachtoffer, dat nog op één been kan staan door ondersteuning over korte afstand te verplaatsen. - T+ M2 S/M/P    

1.17  Verband- en hulpmiddelen    

1.17.1 De BHV’er kan:    

  omschrijven w elk verbandmateriaal en andere hulpmiddelen het best kunnen w orden gebruikt bij het verlenen van de - T S/M   



Cert if icat ieschema BHV d.d. 16 juni 2011: Bijlagen A t /m G                                                                  

© Kiw a Nederland B.V.                                                                                                

31 

 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

hierboven beschreven eerste hulp. 

1.18 Het menselijk lichaam    

1.18.1 De BHV’er kan:    

  Globaal de bouw  en w erking van het menselijk lichaam beschrijven, voor zover nodig om te begrijpen w elke eerste 

hulp bij  de verschillende hierboven genoemde stoornissen en letsels moet w orden verleend en w aarom. 

- T S/M  

2 Taakgebied beperking en bestrijding van een beginnende brand    

2.1 Het kunnen schatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  T+ M2 T+ M2 S/M/P    

2.2 Kennis hebben van basis gevaren en risico’s bij brand zoals; rook (gevaarlijke gassen en dampen), elektrocut ie, instort ing, 

hit te, explosiegevaar.  

I T S/M       

2.3 Het bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met: draagbaar blustoestel, slanghaspel en blusdeken.  T+ M1 - S/M/P    

2.4 Het bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met kleine blusmiddellen en een juiste keuze  kunnen maken 

van kleine blusmiddelen (brandklassen) zoals draagbaar blustoestel, slanghaspel, blusdeken, zand. 

- T+ M2 P  

2.5 Het kunnen (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen.  I T+ M1 S/M       

2.6 Het kunnen toepassen van de branddriehoek en kennis hebben van het gebruiksetiket incl. pictogram brandklasse van een  

klein blusmiddel.  

T T S/M       

2.7 Het kunnen toepassen van de brandvijfhoek en kennis hebben van keuzes klein blusmiddel aan de hand van de 

brandklassen. 

- T  

2.8 Het kennen van de ontw ikkeling van een brand. (brandkromme in plus) I T S/M       

2.9 Het kennen van de afgebakende rol  binnen het taakgebied "beperking en bestrijding van brand"  .  T T S/M       

2.10 Het uitvoeren van op een veilige manier open van een deur(deurprocedure) naar een ruimte w aarin een (beginnende) 

brand w ordt vermoed. 

T+ M1 (nieuw ) T+ M1  S/M/P  

2.11 Het kennen van het gebruik van specifieke BHV persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, veiligheidshelmen en 

dergelijke en hun beperkingen 

- T S/M       

2.12 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op brandpreventieve maatregelen en voorzieningen alsmede kennis 

hebben van de basiseigenschappen van een kleine blusmiddelen w aaronder keuringsaspecten, het gebruiksetiket en 

pictogram en brandklasse van een klein blusmiddel. 

- T S/M       

2.13 Het uitvoeren van een verkenning - T+ M1 S/M/P  

3 Taakgebied ontruiming    

3.1 Het kunnen schatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  T+ M2 T+ M2 S/M/P    

3.2 Het kunnen begeleiden van personeel en bezoekers bij een ontruiming alsmede het kunnen gebruiken van de 

veiligheidsmiddelen t.b.v. ontruiming. 

T+ M1 T+ M2 S/M/P    
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 Tabel A1: Eindtermen Bedrijfshulpverlener-Basis en Basis Plus    

  

Taakgebied 

Gedragsniveau
1
  

Toets 
2
  BHV-Basis BHV-Basis Plus 

3.3 Het kennen van het ontruimingsplan en het doel ervan. T T S/M/P    

3.4 Het kunnen lezen van (ontruimings) plattegronden. T T S/M/P    

3.5 Het herkennen van basis pictogrammen m.b.t . ontruiming (groene pictogrammen) T - S/M/P    

3.6 Het kennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding  op een ontruimings- en aanvalsplan (NEN 1414).  - T S/M  

3.7 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op en basiskennis hebben van ontruimingsvoorzieningen en 

hulpmiddelen. 

- T+ M1 S/M       

3.8 Het kennen van de afgebakende rol binnen het taakgebied “ ontruiming” .  T T S/M/P    

4 Taakgebied communicatie    

4.1 Het op de juiste w ijze kunnen melden van een ongeval of brand. T+ M1 T+ M1 S/M/P    

4.2 Het bedrijfsintern kunnen communiceren. T+ M1 T+ M1 S/M/P    

4.3 Het kunnen informeren van de hulpverleningsdiensten met relevante informatie. T T+ M1 S/M/P    

4.4 Het weten wat relevante informatie is voor andere diensten. I I S/M/P    

4.5 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen zijnde telefoon. T+ M1 T+ M1 S/M/P    

4.6 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen en basisvaardigheden hebben van communicatie d.m.v. apparatuur. - T S/M/P    

4.7 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ communicatie” .  T T S/M/P    

5 Taakgebied veiligheid    

5.1 Het kunnen herkennen (preventief) van onveilige situaties en of handelingen die tot een ongeval en/of calamiteit kunnen 

leiden alsmede het kennen van basisbegrippen omtrent risico en gevaar (incl. formule risico).   

T T S/M/P   

5.2 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige inspectierondes (algemene veiligheidsronde)   - T S/M  

5.3 Het herkennen van basis pictogrammen m.b.t . hulpverlening, gebods-, verbods-,gevaars- en brand- en ontruimingssymbolen. 

(NEN 1414)  

- T S/M  

5.4 Het kennen van basisbegrippen m.b.t. gevaarlijke stoffen zoals productie-informatiebladen, gevaarsetiketten en R&S zinnen. - T S/M  

5.5 Het herkennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding zoals deze op een ontruimings- en aanvalsplan 

kunnen voorkomen conform NEN 1414.  

- T S/M  
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Tabel A2 Toetsmatrix meerkeuze en/of open vragen BHV-Basis en Basis Plus 

  Basis Basis+   

1 Taakgebied eerste hulp (14) (16) 

1.1 Het kunnen toepassen van de 5 belangrijke punten.  1 1 

1.2. Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij bew ustzijnsstoornissen. 1 CL-A(5)
1
 

1.3 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ademhalingsstoornissen  1 CL-A(5) 

1.4 Het kennen en kunnen toepassen van storingen in het bew ustzijn én ademhaling 1 CL-A(5) 

1.5 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ernstige bloedingen. 1 CL-A(5) 

1.6 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij shock. 1 CL-A(5) 

1.7 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij uitw endige w onden. 1 1 

1.8 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij brandwonden. CL-F(3) CL-B(5) 

1.9 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij kneuzing en verstuiking CL-F(3) CL-B(5) 

1.10 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ontwrichting en botbreuken CL-F(3) CL-B(5) 

1.11 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij oogletsels CL-F(3) CL-B(5) 

1.12 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij vergift iging CL-F(3) CL-B(5) 

1.13 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij elektriciteitsongevallen CL-F(3) CL-B(5) 

1.14 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij letsels door koude CL-F(3) CL-B(5) 

1.15 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij letsels door w armte CL-F(3) CL-B(5) 

1.16 Het kennen en kunnen toepassen van vervoer over korte afstand bij de eerste hulp 1 1 

1.17 Verband- en hulpmiddelen  1 1 

1.18 Het menselijk lichaam 1 1 

    

    

2 Taakgebied beperking en bestrijding van een beginnende brand. (7) (11) 

2.1 Het kunnen inschatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  1 1 

2.2 Kennis hebben van basis gevaren en risico’s bij brand zoals; rook (gevaarlijke gassen en 

dampen), elektrocut ie, instort ing, hit te, explosiegevaar. 

- 1 

2.4 Het kunnen bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met kleine 

blusmiddelen en een juiste keuze  kunnen maken van kleine blusmiddelen (brandklassen) 

zoals draagbaar blustoestel, slanghaspel, blusdeken, zand. 

1 1 

2.5 Het kunnen (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en 

voorzieningen. 

1 1 

2.7 Het kunnen toepassen van de brandvijfhoek en kennis hebben van keuzes kleine 

blusmiddelen aan de hand van de brandklassen. 

1 1 

2.8 Het kennen van de ontw ikkeling (brandkromme ) van een brand.  1 1 

2.9 Het kennen van de afgebakende rol binnen het taakgebied beperken en bestrijden van 

brand. 

1 1 

2.10 Het uitvoeren van op een veilige manier open van een deur(deurprocedure) naar een 

ruimte w aarin een (beginnende) brand w ordt vermoed. 

1 1 

2.11 Het kennen van het gebruik van specifieke BHV persoonlijke beschermingsmiddelen zoals - 1 

                                                      
1 CL-letter =  Cluster van eindtermen w aarbij het een totaal aantal vragen zoals het getal tussen haakjes is vermeld 

van deze cluster. Hierbij mag steeds maar  1 vraag per specif iek onderw erp gevraagd w orden.  
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  Basis Basis+   

overalls, veiligheidshelmen en dergelijke en hun beperkingen 

2.12 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op brandpreventieve maatregelen 

en voorzieningen alsmede kennis hebben van de basiseigenschappen van een klein 

blusmiddel waaronder keuringsaspecten, het gebruiksetiket en pictogram en brandklasse 

van een klein blusmiddel. 

- 1 

2.13 Het uitvoeren van een verkenning  - 1 

3 Taakgebied ontruiming. 4 4 

3.1 Het kunnen schatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  1 CL-C(4) 

3.2 Het kunnen begeleiden van personeel en bezoekers bij een ontruiming alsmede het kunnen 

gebruiken van de veiligheidsmiddelen t.b.v. ontruiming. 

1 CL-C(4) 

3.3 Het kennen van het ontruimingsplan en het doel ervan. - CL-C(4) 

3.4 Het kunnen lezen van (ontruimings) plattegronden. 1 CL-C(4) 

3.5 Het herkennen van basis pictogrammen m.b.t . ontruiming (groene pictogrammen) 1 - 

3.6 Het kennen van de basis pictogrammen voor ontruiming en brandbestrijding zoals deze op 

een ontruimings- en aanvalsplan zijn vermeld.  

- CL-C(4) 

3.7 Het kunnen uitvoeren en basiskennis hebben van, eenvoudige visuele controles op 

ontruimingsvoorzieningen en hulpmiddelen. 

- CL-C(4) 

3.8 Het kennen van de afgebakende rol binnen het taakgebied “ ontruiming” .  - CL-C(4) 

4 Taakgebied communicatie 3 4 

4.1 Het op de juiste w ijze kunnen melden van een ongeval of brand. 1 1 

4.2 Het bedrijfsintern kunnen communiceren. 1 CL-D(3) 

4.3 Het kunnen informeren van de hulpverleningsdiensten met relevante informatie.  - CL-D(3) 

4.4 Het weten wat relevante informatie is voor andere diensten. - CL-D(3) 

4.5 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen zijnde telefoon. - CL-D(3) 

4.6 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen en basisvaardigheden hebben van 

communicatie d.m.v. apparatuur. 

- CL-D(3) 

4.7 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ communicatie” . 1 CL-D(3) 

5  Taakgebied veiligheid 2 3 

5.1 Het kunnen herkennen (preventief) van onveilige situaties en of handelingen die tot een 

ongeval en/of calamiteit kunnen leiden alsmede het kennen van basisbegrippen omtrent 

risico en gevaar (incl. formule risico =  kans x effect).   

2 CL-E(3) 

5.2 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige inspectierondes (algemene veiligheidsronde)   - CL-E(3) 

5.3 Het herkennen van basis pictogrammen m.b.t . hulpverlening, gebods-, verbods-,gevaars- 

en brand- en ontruimingssymbolen. (NEN 1414)  

- CL-E(3) 

5.4 Het kennen van basisbegrippen m.b.t. gevaarlijke stoffen zoals productie-informatiebladen, 

gevaarsetiketten en R&S zinnen. 

- CL-E(3) 

5.5 Het herkennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding zoals deze op 

een ontruimings- en aanvalsplan kunnen voorkomen conform NEN 1414.  

- CL-E(3) 

    

 Totaal aantal vragen  30 

 

40 
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Schriftelijke toets: 

De schriftelijke (of mondeling) exameneindtermen Bedrijfshulpverlening- Basis kent 5 taakgebieden met 

minimaal 30 vragen. 

De schriftelijke (of mondeling) exameneindtermen Bedrijfshulpverlening- Basis Plus kent 5 taakgebieden 

met minimaal 40 vragen. 

In de multiple-choice c.q. open vragen toets dient de in tabel A13 vermelde berekeningssleutel van 

vragen gebruikt te worden. 
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Tabel A3 Berekening eindcijfer BHV-Basis en Basis Plus 

 

Tabel A3 Berekeningsmatrix cijfers BHV-Basis 

Vragen  Weegfactor Minimum aantal vragen Maximum aantal vragen 

Tabel A3 Aantal juiste antw oorden 30 40 

    

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden/3 Aantal juiste antw oorden/4  

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

 

 

 

Tabel A3 Berekeningsmatrix cijfers BHV-Basis Plus  

Vragen  Weegfactor Minimumaantal vragen Maximum aantal vragen 

 Juiste antwoorden  40 50 

    

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden/4 Aantal juiste antw oorden/5 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

 

Tabel A4 Beoordelingsmatrix BHV-Basis en BHV Basis Plus 

 
Tabel A4 Beoordelingsmatrix BHV-Basis en BHV-Basis plus 

Geslaagd Afgewezen 

Gemiddelde ST +  PT ≥  6  Gemiddelde ST +  PT <  6  

en BO <  5 en/of ST <  5 (Basis Plus) 

 en/of BO    5  

ST =  Schriftelijke toets        PT =  Praktijktoets        BO =  Berekende onvoldoendes 

 

 Afronden, waarbij 5,5 en hoger naar boven afgerond dient te worden.  
 Het eindcijfer van zow el ST als PT dient 5,5 of hoger te zijn 

 BO zie tabel A5 
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Tabel A5 PRAKTIJKTOETS BEDRIJFSHULPVERLENER  BASIS 
 
 
Registratienummer:     Examendatum:  
 
 
Examennummer:                       Naam Dhr./Mevr.:   
             

Waardering  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Pt BO
1
 

punten 

Veiligstellen vitale functies 

Benaderen/Alarmeren/Rautek         

Controle bewustzijn 

            

Ademweg vrijmaken* 

Controle ademhaling 

            

Reanimeren *   

Houding tempo 

            

Stabiele zijligging *                   

Eerste hulp verslikking  

(Heimlichmethode) 

            

Totaal punten vitale functies   

Bloedingen  

Stelpen ernstige bloedingen/Aanleggen 
wonddek- en wonddrukverband 

            

Brandbestrijding 

Alarmeren/Benaderen/Deurprocedure             

Inzicht en gebruik kleine blusmiddelen             

Totaal brandbestrijding   

 
Examinator Eerste Hulp:---------------------------------- Handtekening:------------------------- 
 
Examinator Brandbestrijding: --------------------------- Handtekening: ------------------------ 

                                                      
1 Toelichting op berekende onvoldoende stelsel (B.O.): 

 
Als een onvoldoende (een waardering lager dan een 6) wordt gegeven voor een onderdeel met een sterretje (*), treedt het B.O.-stelsel 
in werking. Hierbij wordt het verschil tussen de gegeven onvoldoende en een 6 ingevuld in de kolom B.O.. Bij 5 of meer B.O. is de 
examenkandidaat automatisch afgewezen, ongeacht het behaalde gemiddelde resultaat. Er kan in totaal op twee onderdelen een B.O. 
worden gegeven. 
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PRAKTIJKTOETS BEDRIJFSHULPVERLENER BASIS 
 
Examennummer: 
 
 

Doelstelling Behaald aantal 
punten 

Gemiddelde Gemiddelde x 
Wegingsfactor 

Vitale functies  : 5 = x 2 = 

Bloedingen  : 1 = x 1 = 

Brandbestrijding  : 2 = x 2 = 

  Totaal  

  Eindcijfer : 5 = 

 
 
Som B.O. : ______   
 
Uitslag :  GESLAAGD / AFGEWEZEN 
 
 
De voorzitter van de examencommissie: 
 
 
 
________________________________         ________________________________ 
(Naam)                                        (Handtekening)     
 
 
Toelichting op berekende onvoldoende stelsel (B.O.): 
 
 

Waardering 1 2 3 4 5 

Berekende onvoldoende (B.O.) 5 4 3 2 1 

 



. 
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Tabel A6  Praktijktoets Bedrijfshulpverlener Basis plus 
 
Naam Dhr./Mevr.:                                 Examendatum:                           Examennummer: 

Waardering  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Pt. BO 
punten 

Veiligstellen van de vitale functies 

Benadering slachtoffer/alarmering 
  

            

Controle bewustzijn             

Ademweg vrijmaken / controle ademhaling  *             

Bij verslikking              

Van buik op rug draaien *             

Stabiele zijligging  *             

Reanimeren  (houding en tempo) *             

Dreigende flauwte herkennen *             

Shock herkennen en eerste hulp *             

Totaal vitale functies   

Het stelpen van ernstige bloedingen en steriel afdekken van wonden 

Stelpen ernstige bloedingen 

     
  
     
     
   

            

Aanleggen wonddek-/wonddrukverband             

Ontwrichting / botbreuk: rust en steun geven             

Totaal punten ernstige bloedingen / botletsels   

Verplaatsen van slachtoffers zonder brancard 

Ondersteuningsgreep             

Rautekgreep              

Totaal punten verplaatsen slachtoffers   

Inzicht en gebruik kleine blusmiddelen 

Gebruik vaste slanghaspel             

Keuze /Bediening draagbaar blustoestel             

Blussing: - alarmeren/benaderen/deur             

                - geslaagde blussing *                    

                - nacontrole             

Totaal gebruik kleine blusmiddelen 

 

  

 
Examinator Eerste Hulp: ------------------------------------------- Handtekening:----------------------------------- 
 
Examinator Brandbestrijding:------------------------------------- Handtekening:----------------------------------- 



. 

 

 

Certificatieschema BHV d.d. 16 juni 2011: Bijlagen A t/m G  

©Kiwa Nederland B.V.                                                          40 

 

 

 

 

                        
     

 
 

PRAKTIJKTOETS  BEDRIJFSHULPVERLENER BASIS-PLUS 
 
  In te vullen door de voorzitter van de examencommissie 
 

Doelstelling Behaald aan-
tal punten 

Gemiddelde Gemiddelde x 
Wegingsfactor 

Veiligstellen vitale functies  : 9 = x 3 = 

Stelpen ernstige bloedingen 
Steriel afdekken wonden 

Botletsels 

 : 5 = x 2 = 

Verplaatsen slachtoffers  : 2 = x 1 = 

Inzicht en gebruik kleine     
blusmiddelen 

 

 : 5 = x 2 = 

  Totaal  

  Eindcijfer : 8 
= 

 

 
  Som B.O.: ______   Uitslag:  GESLAAGD / AFGEWEZEN 
 
   
  Examen gehouden te: _________________________  Datum: ___________________ 

 
  De voorzitter van de examencommissie: 
  ________________________________         ________________________________ 
            (Naam)                                                  (Handtekening)     

  
Toelichting op berekende onvoldoende stelsel (B.O.): 
Als een onvoldoende (een waardering lager dan een 6) wordt gegeven voor een onderdeel met een sterretje (*), treedt 
het B.O.-stelsel in werking. Hierbij wordt het verschil tussen de gegeven onvoldoende en een 6 ingevuld in de kolom 
B.O.. Bij 5 of meer B.O. is de examenkandidaat automatisch afgewezen, ongeacht het behaalde gemiddelde resultaat. 
Er kan in totaal op zeven onderdelen een B.O. worden gegeven.   
    

 

Waardering 
       
       1 

      
       2 

 
       3 

      
       4 

     
       5  

 

Berekende Onvoldoende 
      
       5 

 
       4 

 
       3 

 
       2 

 
       1 
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Bijlage A7 Tabel Beoordeelde Onvoldoende  

 

 
Tabel A7 Beoordeelde Onvoldoende 

Waardering 1 2 3 4 5 

Berekende onvoldoende (B.O.) 5 4 3 2 1 

 

 

Bij een totaal van 5 of meer BO punten is de examenkandidaat automatisch afgewezen, ongeacht het behaalde gemiddelde resultaat.   
 

Toelichting op berekende onvoldoende stelsel (B.O.): 
Als een onvoldoende (een waardering lager dan een 6) wordt gegeven voor een onderdeel met een sterretje (*), treedt het B.O.-stelsel in werking. Hierbij wordt 
het verschil tussen de gegeven onvoldoende en een 6 ingevuld in de kolom B.O.. Bij 5 of meer B.O. is de examenkandidaat automatisch afgewezen, ongeacht 
het behaalde gemiddelde resultaat. Er kan in totaal op zeven onderdelen een B.O. worden gegeven. 



. 
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Tabel A8   Eindtermen Jaarlijkse oefening/training BHV-Basis en BHV-Basis Plus  

De volgende taakgebieden dienen t ijdens oefeningen en of trainingen te w orden behandeld; minimaal dient men hierbij in de ond erstaande tabel 

aangegeven oefen en training frequentie aantoonbaar aan te houden. Zie tabel A voor specif ieke invulling van de verschillende eindtermen.  
 

Tabel A8 Eindtermen jaarlijkse/2 of 3 -jaarlijkse oefening/training BHV-Basis en Basis Plus.    

 Taakgebied 

 

Gedragsniveau 

BHV-Basis 

Gedragsniveau 

BHV- Plus 

Oefen- 

Frequentie
1)
 

1 Taakgebied eerste hulp    

1.1a Het kunnen toepassen van de 5 belangrijke punten.  T T J 

1.1b Het beoordelen en veiligstellen van de vitale funct ies. T+ M2 T+ M2 J 

1.2 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij bew ustzijnsstoornissen. T+ M2 T+ M2 J 

1.3 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ademhalingsstoornissen T+ M2 T+ M2 J 

1.4 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij bew ustzijnsstoornissen én ademhalingsstoornissen  T+ M2 T+ M2 J 

1.5 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ernstige bloedingen. T+ M1 T+ M1 J 

1.6 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij shock. T+ M1 T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.7 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij uitw endige w onden. T+ M1 T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.8 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij brandwonden.:  T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.9 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij kneuzing en verstuiking T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.10 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij ontwrichting en botbreuken T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.11 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij oogletsels T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.12 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij vergif t igingen T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.13 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij elektriciteitsongevallen T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.14 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij koudeletsels T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.15 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij warmteletsels T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.16 Het kennen en kunnen toepassen van vervoer over korte afstand bij de eerste hulp  T T+ M2 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.17 Verband- en hulpmiddelen  T T+ M1 3J (Basis) - 2J(Plus) 

1.18 Het menselijk lichaam I T 3J (Basis) - 2J(Plus) 

2 Taakgebied beperking en bestrijding van een beginnende brand    



. 
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Tabel A8 Eindtermen jaarlijkse/2 of 3 -jaarlijkse oefening/training BHV-Basis en Basis Plus.    

 Taakgebied 

 

Gedragsniveau 

BHV-Basis 

Gedragsniveau 

BHV- Plus 

Oefen- 

Frequentie
1)
 

2.1 Het kunnen inschatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  T+ M2 T+ M2 J 

2.2 Kennis hebben van basis gevaren en risico’s bij brand zoals; rook (gevaarlijke gassen en dampen), 

elektrocut ie, instort ing, hit te, explosiegevaar 

- T J 

2.3 Het bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met: draagbaar blustoestel, slanghaspel en 

blusdeken. 

T+ M1 T+ M1 J 

2.4 Het bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met kleine blusmiddellen en een juiste keuze  

kunnen maken van kleine blusmiddelen (brandklassen) zoals draagbaar blustoestel, slanghaspel, blusdeken, 

zand. 

I T+ M1 3J 

2.5 Het kunnen (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen.     

2.6 Het kunnen toepassen van de branddriehoek en kennis hebben van het gebruiksetiket incl. pictogram 

brandklasse van een  klein blusmiddel. 

T I 3J 

2.7 Het kunnen toepassen van de brandvijfhoek en kennis hebben van keuzes klein blusmiddel aan de hand 

van de brandklassen. 

- T 3J 

2.8 Het kennen van de ontw ikkeling (brandkromme) van een brand.  I T 3J 

2.9 Het kennen van de afgebakende rol van een BHV’er binnen het taakgebied “ beperking en bestrijding van 

brand”  . 

T T J 

2.10 Het uitvoeren van op een veilige manier open van een deur(deurprocedure) naar een ruimte w aarin een 

(beginnende) brand w ordt vermoed. 

T+ M1 - J 

2.11 Het kennen van het gebruik van specifieke BHV persoonlijke beschermingsmiddelen zoals overalls, 

veiligheidshelmen en dergelijke en hun beperkingen 

- T 3J 

2.12 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op brandpreventieve maatregelen en voorzieningen 

alsmede kennis hebben van de basiseigenschappen van een kleine blusmiddelen waaronder 

keuringsaspecten, het gebruiksetiket en pictogram en brandklasse van een klein blusmiddel. 

- T+ M1 3J 

2.13 Het kunnen uitvoeren van een verkenning  - T+ M1 J 

3 Taakgebied ontruiming    

3.1 Het kunnen inschatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  T+ M1 T+ M2 J 

3.2 Het kunnen begeleiden van personeel en bezoekers bij een ontruiming alsmede het kunnen gebruiken van 

de veiligheidsmiddelen t.b.v. ontruiming. 

T+ M1 T+ M2 3j 
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Tabel A8 Eindtermen jaarlijkse/2 of 3 -jaarlijkse oefening/training BHV-Basis en Basis Plus.    

 Taakgebied 

 

Gedragsniveau 

BHV-Basis 

Gedragsniveau 

BHV- Plus 

Oefen- 

Frequentie
1)
 

3.3 Het kennen van het ontruimingsplan en het doel ervan. T T J 

3.4 Het kunnen lezen van (ontruimings) plattegronden. T T+ M2 J 

3.5 Het herkennen van basis pictogrammen m.b.t . ontruiming (groene pictogrammen) T T 3J 

3.6 Het kennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding  op een ontruimings- en aanvalsplan 

(NEN 1414).  

- T+ M2 3J 

3.7 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op en basiskennis hebben van 

ontruimingsvoorzieningen en hulpmiddelen. 

T T 3J 

3.8 Het kennen van de afgebakende rol binnen het taakgebied “ ontruiming” . T T 3J 

4 Taakgebied communicatie    

4.1 Het op de juiste w ijze kunnen melden van een ongeval of brand. T+ M1 T+ M2 J 

4.2 Het bedrijfsintern kunnen communiceren. T+ M1 T+ M2 J 

4.3 Het kunnen informeren van de hulpverleningsdiensten met relevante informatie. T+ M1 T+ M2 J 

4.4 Het weten wat relevante informatie is voor andere diensten. T T 3J 

4.5 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen zijnde telefoon. I I 3J 

4.6 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen en basisvaardigheden hebben van communicatie d.m.v. 

apparatuur 

I T+ M2 3J 

4.7 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ communicatie” .  T T 3J 

5  Taakgebied Veiligheid    

5.1 Het kunnen herkennen (preventief) van onveilige situaties en of handelingen die tot een ongeval en/of 

calamiteit kunnen leiden alsmede het kennen van basisbegrippen omtrent risico en gevaar (incl. formule 

risico).   

T T J 

5.2 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige inspectierondes (algemene veiligheidsrondes) - T+ M1 2J 

5.3  Het kunnen herkennen van basis pictogrammen m.b.t . hulpverlening, gebods-, verbods-,gevaars- en brand- 

en ontruimingssymbolen. (NEN 1414) 

- T 2J 

5.4 Het kennen van basisbegrippen m.b.t. gevaarlijke stoffen zoals productie-informatiebladen, 

gevaarsetiketten en R&S zinnen 

- T 2J 
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Tabel A8 Eindtermen jaarlijkse/2 of 3 -jaarlijkse oefening/training BHV-Basis en Basis Plus.    

 Taakgebied 

 

Gedragsniveau 

BHV-Basis 

Gedragsniveau 

BHV- Plus 

Oefen- 

Frequentie
1)
 

5.5 Het herkennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding zoals deze op een ontruimings- 

en aanvalsplan kunnen voorkomen conform NEN 1414.  

I T 2J 

1)    J      =  minimale jaarlijkse oefening en/of training 

     3J/2J  =  minimale eens per 3 jaar oefening (bij BHV basis) en/of training of 2J =  minimaal eens per 2 jaar oefening en/of t raining (bij BHV Basis Plus) . 
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Tabel A9  Eindtermen Praktijkherexamen Bedrijfshulpverlener-basis en BHV-Basis Plus. 
 

Het Prakt ijkherexamen dat afgenomen dient te w orden indien de aanvrager voor hercert if icat ie niet aan de gestelde eisen met betrekking tot 

oefening/training heeft  voldaan moet voldoen aan de hieronder gestelde eindtermen. De exameninstelling dient het afgenomen pr akt ijkexamen 

aantoonbaar te toetsen aan deze eindtermen. Hierbij dienen minimaal alle must aspecten en 75% van de facultat ieve aspecten t ijdens het examen 

getoetst te w orden. 

Voor de specif ieke (deel)taakgebied zie de eindtermen tabel A.  
 

 Tabel A9 Eindtermen voor Praktijkherexamen BHV-

Basis/BHV-Basis Plus 

  BO  

 Taakgebied BHV - Basis 

M(ust) / F(acultat ief) 

BHV - Plus 

M(ust) / F(acultat ief) 

Beoordeelde 

Onvoldoende 

1 Taakgebied eerste hulp    

1.1a Het kunnen toepassen van de 5 belangrijke punten.  M M  

1.1b Het beoordelen en veiligstellen van de vitale funct ies. M M  

1.2 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij bew ustzijnsstoornissen. M M X 

1.3 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ademhalingsstoornissen F F X 

1.4 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij bew ustzijnsstoornissen én 

ademhalingsstoornissen  

M M X 

1.5 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij ernstige bloedingen. F M  

1.6 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij shock. F F  

1.7 Het kennen en kunnen toepassen van eerste hulp bij uitw endige w onden. F F  

1.8 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij brandwonden.:     

1.9 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij kneuzing en verstuiking F F  

1.10 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij ontwrichting en botbreuken F F  

1.11 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij oogletsels F F  

1.12 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij vergif t igingen F F  

1.13 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij elektriciteitsongevallen F F  

1.14 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij koudeletsels F F  
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 Tabel A9 Eindtermen voor Praktijkherexamen BHV-

Basis/BHV-Basis Plus 

  BO  

 Taakgebied BHV - Basis 

M(ust) / F(acultat ief) 

BHV - Plus 

M(ust) / F(acultat ief) 

Beoordeelde 

Onvoldoende 

1.15 Het kennen en kunnen toepassen
 
 van eerste hulp bij warmteletsels F F  

1.16 Het kennen en kunnen toepassen van vervoer over korte afstand bij de eerste hulp  F F  

1.17 Verband- en hulpmiddelen  -   

1.18 Het menselijk lichaam - M  

2 Taakgebied beperking en bestrijding van een beginnende brand    

2.1 Het kunnen inschatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet.  M M X 

2.2 Kennis hebben van basis gevaren en risico’s bij brand zoals; rook (gevaarlijke gassen en 

dampen), elektrocut ie, instort ing, hit te, explosiegevaar 

M M X 

2.3 Het bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met: draagbaar blustoestel, 

slanghaspel en blusdeken. 

M M  

2.4 Het bestrijden van een beginnende brand en kunnen beperken met kleine blusmiddellen en 

een juiste keuze  kunnen maken van kleine blusmiddelen (brandklassen) zoals draagbaar 

blustoestel, slanghaspel, blusdeken, zand. 

F M  

2.5 Het kunnen (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en 

voorzieningen. 

F F  

2.6 Het kunnen toepassen van de branddriehoek en kennis hebben van het gebruiksetiket incl. 

pictogram brandklasse van een  klein blusmiddel. 

F M  

2.7 Het kunnen toepassen van de brandvijfhoek en kennis hebben van keuzes klein blusmiddel 

aan de hand van de brandklassen. 

F F  

2.8 Het kennen van de ontw ikkeling (brandkromme) van een brand.  M M  

2.9 Het kennen van de afgebakende rol van een BHV’er binnen het taakgebied “ beperking en 

bestrijding van brand”  . 

- F  

2.10 Het uitvoeren van op een veilige manier open van een deur(deurprocedure) naar een 

ruimte w aarin een (beginnende) brand w ordt vermoed. 
- M  

2.11 Het kennen van het gebruik van specifieke BHV persoonlijke beschermingsmiddelen zoals 

overalls, veiligheidshelmen en dergelijke en hun beperkingen 
- F  

2.12 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op brandpreventieve maatregelen en 

voorzieningen alsmede kennis hebben van de basiseigenschappen van een kleine 

- F  
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 Tabel A9 Eindtermen voor Praktijkherexamen BHV-

Basis/BHV-Basis Plus 

  BO  

 Taakgebied BHV - Basis 

M(ust) / F(acultat ief) 

BHV - Plus 

M(ust) / F(acultat ief) 

Beoordeelde 

Onvoldoende 

blusmiddelen waaronder keuringsaspecten, het gebruiksetiket en pictogram en brandklasse 

van een klein blusmiddel. 

2.13 Het kunnen uitvoeren van een verkenning  - F  

3 Taakgebied ontruiming    

3.1 Het kunnen inschatten van de risico’s voor de eigen veiligheid t ijdens een inzet. M M  

3.2 Het kunnen begeleiden van personeel en bezoekers bij een ontruiming alsmede het kunnen 

gebruiken van de veiligheidsmiddelen t.b.v. ontruiming. 

M M  

3.3 Het kennen van het ontruimingsplan en het doel ervan. F M  

3.4 Het kunnen lezen van (ontruimings) plattegronden. F M  

3.5 Het herkennen van basis pictogrammen m.b.t . ontruiming (groene pictogrammen) F M X 

3.6 Het kennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding  op een ontruimings- 

en aanvalsplan (NEN 1414).  
F M  

3.7 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige visuele controles op en basiskennis hebben van 

ontruimingsvoorzieningen en hulpmiddelen. 
- M  

3.8 Het kennen van de afgebakende rol binnen het taakgebied “ ontruiming” .  F F  

4 Taakgebied communicatie    

4.1 Het op de juiste w ijze kunnen melden van een ongeval of brand. M M X 

4.2 Het bedrijfsintern kunnen communiceren. M M X 

4.3 Het kunnen informeren van de hulpverleningsdiensten met relevante informatie.  M M  

4.4 Het weten wat relevante informatie is voor andere diensten. F F  

4.5 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen zijnde telefoon. F F  

4.6 Het kunnen hanteren van communicatiemiddelen en basisvaardigheden hebben van 

communicatie d.m.v. apparatuur 

- F  

4.7 Het kennen van hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ communicatie” .  F F  

5  Taakgebied Veiligheid    

5.1 Het kunnen herkennen (preventief) van onveilige situaties en of handelingen die tot een F M X 
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 Tabel A9 Eindtermen voor Praktijkherexamen BHV-

Basis/BHV-Basis Plus 

  BO  

 Taakgebied BHV - Basis 

M(ust) / F(acultat ief) 

BHV - Plus 

M(ust) / F(acultat ief) 

Beoordeelde 

Onvoldoende 

ongeval en/of calamiteit kunnen leiden alsmede het kennen van basisbegrippen omtrent 

risico en gevaar (incl. formule risico).   

5.2 Het kunnen uitvoeren van eenvoudige inspectierondes (algemene veiligheidsrondes) - M  

5.3  Het kunnen herkennen van basis pictogrammen m.b.t . hulpverlening, gebods-, verbods-

,gevaars- en brand- en ontruimingssymbolen. (NEN 1414) 

- F  

5.4 Het kennen van basisbegrippen m.b.t. gevaarlijke stoffen zoals productie-informatiebladen, 

gevaarsetiketten en R&S zinnen 

- F  

5.5 Het herkennen van de basis pictogrammen ontruiming en brandbestrijding zoals deze op een 

ontruimings- en aanvalsplan kunnen voorkomen conform NEN 1414.  
- M  
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Bijlage B   Profiel Ploegleider Bedrijfshulpverlening 

 

 Tabel B1: Eindtermen Ploegleider Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
1
 

Toetsvorm
2
  

 Taakgebied   

0 Algemeen
3
 :   

0.1 Voorwaarde om examen te mogen doen voor Ploegleider BHV is dat de kandidaat ten minste in het bezit moet zijn van 

een geldig certificaat BHV basis 

  

0.2 De Ploegleider draagt zorg voor de veiligheid tijdens een inzet   

1 Taakgebied Wet- en regelgeving   

1.1 Weten welke wet- en regelgeving van toepassing is met betrekking tot BHV:   

  De ARBO w et K1 S 

  De w ettelijke verplicht ingen van de w erkgever K1  S 

  Inrichten BHV organisat ie volgens de RI&E K1 S 

  Het bedrijfshulpverleningsplan K1  S 

  Kennis van organisat ies die betrokken zijn bij BHV K1 S 

2 Taakgebied Organisatie   

2.1 Takengebied van de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf  en/of instelling:     

   Verantw oordelijkheden op preventief gebied 

 Verantw oordelijkheden op repressief gebied 

I 

I  

S 

S 

2.2 Taken van de ploegleider:    

   Het beoordelen van de ongevalssituatie 

 Het coördineren van de hulpverlening 

 Het geven van leiding 

 Het geven van instructies en oefeningen 

I 

I 

I  

I 

S 

S 

S 

S 

                                                      
1 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 

2
 Toetsvorm: S(schrif telijk), M(mondeling), P(prakt isch) 
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 Tabel B1: Eindtermen Ploegleider Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
1
 

Toetsvorm
2
  

 Taakgebied   

2.3 Organisatievormen van de bedrijfshulpverlening:   

  BHVer 

 Ploegleider 

 Coördinator 

 Ontruimer 

 Centraal meldpunt 

 Hoofd BHV 

I 

I 

I 

I 

I 

I  

S 

S 

S 

S 

S 

S 

2.4 Externe hulpverleningsdiensten:     

   Ambulancedienst 

 Brandweer 

 Polit ie 

 I 

I 

I 

S 

S 

S 

3 Taakgebied Leidinggeven   

3.1 Taken van leider    

   Informatie uitw isselen/ communicatielijnen 

 Opdracht geven/verzoeken 

 Motiveren 

 Coördineren 

 Controleren 

 Evalueren 

 Init iat ief nemen 

 Steunen 

 Delegeren 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

K1 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

4 Taakgebied communicatie   

4.1 Wat is communicatie    

  Zender en ontvanger T  S/P 

4.2 Communicatieve vaardigheden/ gesprekstechnieken    

    Verbaal 

  Non Verbaal 

  Feed Back 

T 

T 

T 

S/P 

S/P 

S/P 

4.3 Communicatie in en/of voor groepen T  S/P 
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 Tabel B1: Eindtermen Ploegleider Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
1
 

Toetsvorm
2
  

 Taakgebied   

5 Taakgebied verkenning   

5.1 Beeldvorming    

  doel van de verkenning 

 Inzicht krijgen 

 Informatie verzamelen 

T 

T 

T  

S/P 

S/P 

S/P 

5.2 Oordeelvorming     

   Inventarisatie 

 Beoordelen 

 Verkenning bij brand 

T 

T 

T  

S/P 

S/P 

S/P 

5.3 Fasen van verkenning    

   Globale verkenning 

 Gerichte verkenning 

 Gedetailleerde verkenning 

 Naverkenning 

T 

T 

T 

T  

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

6 Taakgebied Besluitvorming   

6.1  Plan van Aanpak K2 S/P 

7 Taakgebied repressie   

7.1 Basisregels    

   Gevaar w egnemen 

 Voorkom uitbreiding 

 Beperken gevolgen ongevallen 

 Beperken gevolgen nevenschade 

K1 

K1 

K1 

K1  

S/P 

S/P 

S/P 

S/P 

8 Taakgebied verbindingen   

8.1  Melding 

 Verbindingsmiddelen 

 Portofoon 

K1 

K1 

K1 

S/P 

S/P 

S/P 

9 Taakgebied nazorg   

9.1  Preventieve maatregelen 

 Repressieve salvage 

 Psychologische nazorg 

K1 

K1 

K1  

S/P 

S/P 

S/P 
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 Tabel B1: Eindtermen Ploegleider Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
1
 

Toetsvorm
2
  

 Taakgebied   

10 Taakgebied Gevaren bij hulpverlening   

10.1  Instorting 

 Schadelijke stoffen 

 Gevaarlijke stoffen 

 Explosie 

K2 

K2 

K2 

K2 

S1 

S1 

S1 

S 

11 Taakgebied Ontruiming   

11.1 Handelen conform ontruimingsplan K2 S 
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Tabel B2  Toetsmatrix Ploegleider Bedrijfshulpverlening 

 
 Tabel B2 Toetsmatrix Ploegleider Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

theorie 

 Taakgebied (minimaal) 

0 Algemeen:  

0.1 Voorwaarde om examen te mogen doen voor BHV Ploegleider is dat de kandidaat ten minste in het bezit moet zijn van 

een geldig certificaat BHV basis 

 

0.2 De Ploegleider draagt zorg voor de veiligheid tijdens een inzet  

1 Taakgebied Wet- en regelgeving 3  

1.1 Weten welke wet- en regelgeving van toepassing is met betrekking tot BHV:  

  De ARBO w et   

  De w ettelijke verplicht ingen van de w erkgever   

  Inrichten BHV organisat ie volgens de RI&E  

  Het bedrijfshulpverleningsplan   

  Kennis van organisat ies die betrokken zijn bij BHV   

2 Taakgebied Organisatie 3 

2.1 Takengebied van de bedrijfshulpverlening binnen een bedrijf  en/of instelling:    

   Verantw oordelijkheden op preventief gebied 

 Verantw oordelijkheden op repressief gebied 

  

2.2 Taken van de ploegleider:   

   Het beoordelen van de ongevalssituatie 

 Het coördineren van de hulpverlening 

 Het geven van leiding 

 Het geven van instructies en oefeningen 

  

2.3 Organisatievormen van de bedrijfshulpverlening:  

  BHVer 

 Ploegleider 

 Coördinator 

 Ontruimer 

 Centraal meldpunt 
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 Tabel B2 Toetsmatrix Ploegleider Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

theorie 

 Taakgebied (minimaal) 

 Hoofd BHV 

2.4 Externe hulpverleningsdiensten:    

   Ambulancedienst 

 Brandweer 

 Polit ie 

  

3 Taakgebied Leidinggeven 4 

3.1 Taken van leider   

   Informatie uitw isselen/ communicatielijnen 

 Opdracht geven/verzoeken 

 Motiveren 

 Coördineren 

 Controleren 

 Evalueren 

 Init iat ief nemen 

 Steunen 

 Delegeren 

  

4 Taakgebied communicatie 4 

4.1 Wat is communicatie   

  Zender en ontvanger   

4.2 Communicatieve vaardigheden/ gesprekstechnieken   

    Verbaal 

  Non Verbaal 

  Feed Back 

 

4.3 Communicatie in en/of voor groepen   

5 Taakgebied verkenning 4 

5.1 Beeldvorming   

  Doel van verkenning 

 Inzicht krijgen 

 Informatie verzamelen 
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 Tabel B2 Toetsmatrix Ploegleider Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

theorie 

 Taakgebied (minimaal) 

5.2 Oordeelvorming    

   Inventarisatie 

 Beoordelen 

 Verkenning bij brand 

  

5.3 Fasen van verkenning   

   Globale verkenning 

 Gerichte verkenning 

 Gedetaillerde verkenning 

 Naverkenning 

  

6 Taakgebied Besluitvorming 2 

6.1  Plan van Aanpak  

7 Taakgebied repressie 3 

7.1 Basisregels  

   Gevaar w egnemen 

 Voorkom uitbreiding 

 Beperken gevolgen ongevallen 

 Beperken gevolgen nevenschade 

 

8 Taakgebied verbindingen 2 

8.1  Melding 

 Verbindingsmiddelen 

 Portofoon 

 

9 Taakgebied nazorg 1  

9.1  Preventieve maatregelen 

 Repressieve salvage 

 Psychologische nazorg 

  

10 Taakgebied Gevaren bij hulpverlening 2 

10.1  Instorting 

 Schadelijke stoffen 

 Gevaarlijke stoffen 

  



. 
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 Tabel B2 Toetsmatrix Ploegleider Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

theorie 

 Taakgebied (minimaal) 

 Explosie 

11 Taakgebied Ontruiming 2 

11.1 Handelen conform ontruimingsplan  

Totaal aantal vragen 30 
 

 

 

 

 



. 
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Antwoordenformulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theorie certificatie-examen  Ploegleider Bedrijfshulpverlening  
 
Enige aanwijzingen voor u begint: 
 
 Vul eerst uw naam en uw examennummer in. 

 Bij elke vraag is slechts één antwoord juist. Lees de vragen goed door 
en bepaal daarna het juiste antwoord. 

 Zet een kruis in het vak dat correspondeert met het door u gekozen 
antwoord. 

 N.B. Alleen een kruis geldt als antwoord. 

 U heeft voor dit schriftelijk examen 20 minuten de tijd!  
 
 
Wij wensen u veel succes! 
 

 A B C D  A B C D  A B C D 

Vraag 1     Vraag 11     Vraag 21     
Vraag 2     Vraag 12     Vraag 22     
Vraag 3     Vraag 13     Vraag 23     
Vraag 4     Vraag 14     Vraag 24     
Vraag 5     Vraag 15     Vraag 25     
Vraag 6     Vraag 16     Vraag 26     
Vraag 7     Vraag 17     Vraag 27     
Vraag 8     Vraag 18     Vraag 28     
Vraag 9     Vraag 19     Vraag 29     

Vraag 10     Vraag 20     Vraag 30     
 
De voorzitter van de examencommissie: 
 
____________________________         ________________________________ 
(Naam)                                        (Handtekening)     

Naam Dhr./Mevr.: 
 
Datum:  
Examennummer:  
 
Registratienummer:    Cijfer:   



. 
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Tabel B3 Berekening eindcijfer Schriftelijke Toets Ploegleider Bedrijfshulpverlening 

 

Tabel B3 Berekening cijfers Ploegleider 

Vragen  Weegfactor Minimum aantal vragen 

Tabel D1:1 Aantal juiste antw oorden 30 

   

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden/3 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

 

 

 

Tabel B4 Beoordelingsmatrix Ploegleider Bedrijfshulpverlening 

 
Tabel B4 Beoordelingsmatrix Ploegleider 

Geslaagd Afgewezen 

Gemiddelde ST +  PT ≥  6  Gemiddelde ST +  PT <  6  

en BO <  5 en/of ST <  5 (Basis Plus) 

 en/of BO    5  

ST =  Schriftelijke toets        PT =  Praktijktoets        BO =  Berekende onvoldoendes 

 

 Afronden, waarbij 5,5 en hoger naar boven afgerond dient te worden.  
 Zow el ST als PT dient 5,5 of hoger te zijn 

BO zie het prakt ijkexamenformulier Ploegleider 



. 
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Tabel B5 PRAKTIJKTOETS Ploegleider BHV                  Examennummer: 

Naam Dhr./Mevr.:                                       Datum:                       Registratienr. : 

Waardering  1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 Pt BO 
punten 

2 Organisatie  

Briefing en uitleg             *             

Opdrachten en taken geven      *             

Controleren en motiveren             

Tempo en coördinatie             

Correcties en herinzet                      

Algemene indruk             

Totaal punten organisatie   

3          Leidinggeven 

Algemene zorg slachtoffers en 
betrokkenen 

            

Nabespreken en evalueren             

Totaal punten leidinggeven   

4 Communicatie 

Gebruik communicatiemiddelen             

Communicatie met ploeg             

Communicatie met externen              

 Totaal punten communicatie    

6 De inzetprocedure 

Vakmatig inzicht                            

Besluiten/prioriteiten stellen *              

Instructie en uitvoering             

Totaal punten inzetprocedure   

5 Verkenningen 

Info inwinnen/interpreteren    *             

Eindcontrole             

Totaal punten verkenningen   

7 Gevaren bij de inzet 

Beoordeling situatie                        

Inschatten risico's             

Veiligheidsmaatregelen *             

Totaal punten gevaren bij de inzet   

9 Nazorg en salvage             

Examinatoren :--------------------------       Handtekening: ------------------------- 



. 
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            In te vullen door de voorzitter van de examencommissie 
 

Doelstelling Behaald aantal 
punten 

Gemiddelde Gemiddelde x 
Wegingsfactor 

Organisatie  : 6 = x 2 = 

Communicatie  : 3 = x 2 = 

De inzetprocedure  : 3 = x 2 = 

Verkenningen              : 2 = x 2 = 

Leidinggeven  : 2 = x 2 = 

Gevaren bij de inzet  : 3 = x 2 = 

Nazorg en salvage  : 1 = x 1 = 

  Totaal  

  Eindcijfer : 13 = 

Som B.O.: ______ 
 
Uitslag:  GESLAAGD / AFGEWEZEN 
 
 
Examen gehouden te : ____________________________  datum: __________ 
 
 
De voorzitter van de examencommissie: 
                                                        
 
 
________________________________     ______________________________________               
(Naam)                               (Handtekening)  
     
 
Toelichting op berekende onvoldoende stelsel (B.O.): 
 
Als een onvoldoende (een waardering lager dan een 6) wordt gegeven voor een onderdeel 
met een sterretje (*), treedt het B.O.-stelsel in werking. Hierbij wordt het verschil tussen de 
gegeven onvoldoende en een 6 ingevuld in de kolom B.O. (z.o.z.). Bij 5 of meer B.O. is de 
examenkandidaat automatisch afgewezen, ongeacht het behaalde gemiddelde resultaat. Er 
kan in totaal op vijf onderdelen een B.O. gegeven worden. 
 

Waardering 1 2 3 4 5 

Berekende onvoldoende 
(B.O.) 

5 4 3 2 1 

 
 



. 
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Tabel B6   Eindtermen Hercertificatie Ploegleider bedrijfshulpverlening 

 

 Tabel B6: Eindtermen  Hercertificatie Ploegleider Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
10

 

Periode 

 Taakgebied   

0 Algemeen :   

0.1 Voorwaarde voor de hercertificatie  Ploegleider Bedrijfshulpverlening is dat de kandidaat ten minste in het bezit moet zijn 

van een geldig certificaat BHV basis. 

I  

0.2 De Ploegleider maakt een oefenschema voor een inzetoefening en voert een inzet uit volgens een oefenschema dat door 

anderen is opgezet. Hierin moeten elementen voorkomen van de taakgebieden: 

 

T 2 J 

  Taakgebied Organisatie K1  

  Taakgebied Leidinggeven K1  

  Taakgebied verkenning K1  

  Taakgebied Besluitvorming K1   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
10 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 



. 
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Bijlage C Profiel Coördinator Bedrijfshulpverlening 
 

 Tabel C1 Eindtermen Coördinator Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
11

 

Toetsvorm
12

  

 Taakgebied   

 A De bedrijfshulpverleningsorganisatie   

A-1 Wet- en regelgeving met betrekking tot BHV            K2 S 

A-2 Organisat ie van de bedrijfshulpverlening      T S/P 

 B Risico's en maatgevende factoren       

B-3 Risico-inventarisat ie en -evaluat ie in relat ie tot BHV           K1 S 

B-4 Vertaling van de maatgevende factoren voor de BHV            T  S/P 

 C Brandveiligheid en brandbestrijding         

C-5 Brandpreventie en brandveiligheidsvoorzieningen       T S/P 

C-6 Repressieve maatregelen en middelen      I S 

 D Externe hulpverleningsdiensten   

D-7 De brandw eer      K1 S 

D-8 Overige hulpverleningsdiensten      K1 S 

 E Risicomanagement   

 E-9 Methodekennis      K2 S 

                                                      
11 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 

12
 Toetsvorm: S(schrif telijk), M(mondeling), P(prakt isch) 



. 
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 Tabel C1 Eindtermen Coördinator Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
11

 

Toetsvorm
12

  

 Taakgebied   

 F Opleiding, oefening en leidinggeven/communicatie   

F-10 Besluitvorming in crisissituat ies      K1  S 

F-11 Het opzetten van oefeningen voor bedrijfshulpverleners      T S/P 

F-12 Het instrueren, toetsen en evalueren      K1 S 

 G Bedrijfshulpverleningsplannen   

G-13 Opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en deelplannen      T S/P 

G-14 Het invoeren en actueel houden van het BHV-plan       I S/P 

 

A. HET THEORETISCH EXAMENDEEL 

 

 Tabel C2: Toetsmatrix Meerkeuzevragen Coördinator Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

 Taakgebied  

 A De bedrijfshulpverleningsorganisatie  

A-1 Wet- en regelgeving met betrekking tot BHV       3 

A-2 Organisat ie van de bedrijfshulpverlening 2 

 B Risico's en maatgevende factoren      

B-3 Risico-inventarisat ie en -evaluat ie in relat ie tot BHV      3 

B-4 Vertaling van de maatgevende factoren voor de BHV       2 

 C Brandveiligheid en brandbestrijding        

C-5 Brandpreventie en brandveiligheidsvoorzieningen  2 

C-6 Repressieve maatregelen en middelen 1 



. 
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 Tabel C2: Toetsmatrix Meerkeuzevragen Coördinator Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

 Taakgebied  

 D Externe hulpverleningsdiensten  

D-7 De brandw eer 3 

D-8 Overige hulpverleningsdiensten 2 

 E Risicomanagement  

 E-9 Methodekennis       

 F Opleiding, oefening en leidinggeven/communicatie  

F-10 Besluitvorming in crisissituat ies 2 

F-11 Het opzetten van oefeningen voor bedrijfshulpverleners 1 

F-12 Het instrueren, toetsen en evalueren  2 

 G Bedrijfshulpverleningsplannen  

G-13 Opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en deelplannen 2 

G-14 Het invoeren en actueel houden van het BHV-plan 1 

Totaal  30 

 



. 
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B HET PRAKTISCH EXAMENDEEL (wordt schriftelijk afgenomen als examenopdracht) 
 

 
 Tabel C3: Praktijktoets Coördinator Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
13

 

 Taakgebied  

0 De praktijktoets bevat enige elementen uit de volgende taakgebieden van tabel F en bestaat uit 

het oplossen van 10 open vragen. 

 

A-2 Organisat ie van de bedrijfshulpverlening T 

B-4 Vertaling van de maatgevende factoren voor de BHV       T 

C-5 Brandpreventie en brandveiligheidsvoorzieningen  T 

F-11 Het opzetten van oefeningen voor bedrijfshulpverleners T 

G-13 Opzet van het bedrijfshulpverleningsplan en deelplannen T 

   

 
 

                                                      
13 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 
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Antwoordenformulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Theorie certificatie-examen Coördinator Bedrijfshulpverlening  
 
Enige aanwijzingen voor u begint: 
 
 Vul eerst uw naam en uw examennummer in. 

 Bij elke vraag is slechts één antwoord juist. Lees de vragen goed door en bepaal 
daarna het juiste antwoord. 

 Zet een kruis in het vak dat correspondeert met het door u gekozen antwoord. 

 N.B. Alleen een kruis geldt als antwoord. 

 U heeft voor dit schriftelijk examen 20 minuten de tijd!  
 
 
Wij wensen u veel succes! 
 

 A B C D  A B C D  A B C D 

Vraag 1     Vraag 11     Vraag 21     
Vraag 2     Vraag 12     Vraag 22     
Vraag 3     Vraag 13     Vraag 23     
Vraag 4     Vraag 14     Vraag 24     
Vraag 5     Vraag 15     Vraag 25     
Vraag 6     Vraag 16     Vraag 26     
Vraag 7     Vraag 17     Vraag 27     
Vraag 8     Vraag 18     Vraag 28     
Vraag 9     Vraag 19     Vraag 29     

Vraag 10     Vraag 20     Vraag 30     
 
De voorzitter van de examencommissie: 
 
____________________________         ________________________________ 
(Naam)                                        (Handtekening)     
 

Naam Dhr./Mevr.: 
 
Datum:  
Examennummer:  
 
Registratienummer:    Cijfer:  
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C4  Berekening eindcijfer Schriftelijke Toets Coördinator BHV 

 

Tabel C4 Berekening cijfers meerkeuzevragen Coördinator 

Vragen  Weegfactor Minimum aantal vragen 

Tabel C2 Aantal juiste antw oorden 30 

   

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden/3 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

 

 

C5  Berekening eindcijfer Examenopdracht Coördinator BHV 

 

Tabel C5 Berekening cijfer examenopdracht Coördinator 

Vragen  Weegfactor aantal vragen 

Tabel C3 Aantal juiste antw oorden 10 

 

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

De examenopdracht wordt beoordeeld door 2 examinatoren.  Het eindcijfer is het gemiddelde van beide beoordelingen.  

 

 

C6  Beoordelingsmatrix Coördinator BHV 

 
Tabel C6 Beoordelingsmatrix Coördinator BHV 

Geslaagd Afgewezen 

Gemiddelde Tabel C4 +  Tabel C5 ≥ 6 Gemiddelde Tabel C4 +  Tabel C5 <  6 

  

 

C7  Eindtermen hercertificatie Coördinator BHV 

 

 Tabel C7 Eindtermen hercertificatie Coördinator BHV Periode 

 Taakgebied  

0 Algemeen : 

Een hercertificatiedag bestaat uit een opleiding van 1 x 8 uur 

 

 De hercertificatiedag  Hoofd Bedrijfshulpverlening bevat  relevante 

elementen uit de volgende taakgebieden van tabel F 

3J 

B Wet- en regelgeving  

C Risicomanagement  

D Realiseren en instandhouden van een BHV-organisatie  

G Bedrijfshulpverlening en flankerende aandachtsvelden  
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Bijlage D Profiel Hoofd Bedrijfshulpverlening 

 
 Tabel D1 Eindtermen Hoofd Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
14

 

 Taakgebied  

 A Taak en plaats van de bedrijfshulpverleningsorganisatie      

A-1 Taak Hoofd Bedrijfshulpverlening                   T 

A-2 Organisat ie van de bedrijfshulpverlening T 

A-3 Bedrijfshulpverlening als onderdeel van arbeidsomstandigheden I 

 B Wet- en regelgeving  

 B-4 Wet- en regelgeving in relat ie tot bedrijfshulpverlening      I 

 B-5 Risico-inventarisat ie en -evaluat ie in relat ie tot BHV            T 

 C Risicomanagement  

 C-6 Risico' s en ongevalsmodellen          K2 

 C-7 Ongevals- en incidentenanalyse K2 

C-8 Uitvoering risicomanagement en zorgsystemen K2 

D Realiseren en instandhouden van een BHV-organisatie  

 D-9 Wetgeving, risico-inventarisat ie en -evaluat ie P 

D-10  Invoering en onderhoud van een BHV-organisat ie T 

E De opzet van de bedrijfshulpverleningsorganisatie  

                                                      
14 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 
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 Tabel D1 Eindtermen Hoofd Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
14

 

 Taakgebied  

E-11  Het kaderplan bedrijfshulpverlening T 

E-12  Het opstellen en onderbouw en van een organisat ieplan P 

 F Een bedrijfskundige benadering van de BHV  

F-13 BHV als onderdeel integraal (total quality) management K2 

F-14 Het doen vaststellen van beleid (besluitvorming) P 

G Bedrijfshulpverlening en flankerende aandachtsvelden  

G-15 Besluitvorming in crisissituat ies I 

G-16 BHV in relat ie tot milieu en salvage K1 

G-17 Nazorg en opvang na traumatische ervaringen K1 

H Promotie van bedrijfshulpverlening en public relations  

H-18 Communicat ie en voorlicht ing I 

H-19 Toelicht ing op plannen en gebeurtenissen I 

H-20 Ontw ikkelen van beleid (beeldvorming) P 
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A. HET THEORETISCH EXAMENDEEL 

 

 Tabel D2: Toetsmatrix Meerkeuzevragen Hoofd Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

 Taakgebied  

 A Taak en plaats van de bedrijfshulpverleningsorganisatie  

A-1 Taak Hoofd Bedrijfshulpverlening                   2 

A-2 Organisat ie van de bedrijfshulpverlening 2 

A-3 Bedrijfshulpverlening als onderdeel van arbeidsomstandigheden 2 

 B Wet- en regelgeving  

 B-4 Wet- en regelgeving in relat ie tot bedrijfshulpverlening      4 

 B-5 Risico-inventarisat ie en -evaluat ie in relat ie tot BHV            4 

 C Risicomanagement  

 C-6 Risico' s en ongevalsmodellen          4 

 C-7 Ongevals- en incidentenanalyse 4 

C-8 Uitvoering risicomanagement en zorgsystemen 4 

D Realiseren en instandhouden van een BHV-organisatie  

 D-9 Wetgeving, risico-inventarisat ie en -evaluat ie 2 

D-10  Invoering en onderhoud van een BHV-organisat ie 2 

E De opzet van de bedrijfshulpverleningsorganisatie  

E-11  Het kaderplan bedrijfshulpverlening 4 

E-12  Het opstellen en onderbouw en van een organisat ieplan  

 F Een bedrijfskundige benadering van de BHV  

F-13 BHV als onderdeel integraal (total quality) management 4 
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 Tabel D2: Toetsmatrix Meerkeuzevragen Hoofd Bedrijfshulpverlening Aantal 

vragen 

 Taakgebied  

F-14 Het doen vaststellen van beleid (besluitvorming)  

G Bedrijfshulpverlening en flankerende aandachtsvelden  

G-15 Besluitvorming in crisissituat ies 4 

G-16 BHV in relat ie tot milieu en salvage 2 

G-17 Nazorg en opvang na traumatische ervaringen 2 

H Promotie van bedrijfshulpverlening en public relations  

H-18 Communicat ie en voorlicht ing 2 

H-19 Toelicht ing op plannen en gebeurtenissen 2 

H-20 Ontw ikkelen van beleid (beeldvorming)  

Totaal  50 
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B DE SCRIPTIE 
 
Exameneisen 
 
1. Kunnen kiezen of ontwikkelen van andere dan standaardbegrippen,  -principes, -regels, -methoden en/of -technieken met betrekking tot: (P) 

  

 Tabel D3 Termen Scriptie Hoofd Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
15

 

 Taakgebied  

0 De scriptie bevat elementen uit de volgende taakgebieden van tabel H  

D-9 Wetgeving, risico-inventarisat ie en -evaluat ie T 

E-12  Het opstellen en onderbouw en van een organisat ieplan T 

F-14 Het doen vaststellen van beleid (besluitvorming) T 

H-20 Ontw ikkelen van beleid (beeldvorming) T 

 
 
OPDRACHT 

 
1. Breng een beleidsmatig advies uit aan de directie van het bedrijf of de instelling waar u adviseert over de noodzaak tot het opzetten cq aanpassen van een Bedrijfs-

hulpverleningsorganisatie voor het bedrijf of de instelling dat voldoet aan de wettelijk gestelde  verplichtingen. 
 Beschrijf de huidige situatie en de noodzakelijk geachte aanpassingen. 
 
2. Beschrijf in het beleidsmatig advies de sterkte, de organisatievorm en de opleidingen van de BHV-organisatie, gebaseerd op een bij het bedrijf of de instelling uitgevoerde 

risico-inventarisatie en -evaluatie (RIE) in relatie tot de bedrijfshulpverlening en de maatgevende factoren. Maak een opzet voor een compleet BHV-plan door in het plan een 
korte beschrijving te geven van de deelplannen en het doel daarvan. 

 
 
Toelichting 

                                                      
15 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 
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Na evaluatie van de RIE en de maatgevende factoren dienen er preventieve of preparatieve maatregelen te worden getroffen om de kwalijke gevolgen van de risico's te beperken. De 
overblijvende risico's (restrisico's) zijn maatgevend voor de sterkte en kwaliteit van de BHV binnen het bedrijf of de instelling. 
 
 
UITWERKING 

 
In de scriptie dienen de volgende onderwerpen te worden beschreven: 
 
*  Een inleiding  
 met daarin een globale beschrijving van het bedrijf of de instelling, een beschrijving van de huidige BHV-situatie, de doelstellingen en een nadere toelichting op de 

veranderingen die nodig geacht worden met inachtneming van de restrisico’s; 
 
* Een RIE  
 in relatie tot de bedrijfshulpverlening, de maatgevende factoren en de getroffen preventieve en preparatieve maatregelen, de overblijvende (rest)-risico's en de mogelijke 

gevolgen daarvan; 
 
* Het wettelijk kader  

met de wettelijke verplichtingen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet 2007; 

 
* Een plan van aanpak en organisatieopzet van de BHV 

met daarin de sterkte, de organisatievorm, inrichting, de benodigde opleidingen en de deelplannen van de BHV; 
 
* Een organogram of organisatieschema                                        

 waarin duidelijk wordt hoe de BHV is georganiseerd en hoe deze in de bedrijfs-/instellingsorganisatie is ingebed; 
 
 

 Een financieel overzicht van de BHV met als doel de directie te informeren 

 een globaal inzicht in de bedrijfskosten van de BHV-organisatie 
 

 Een slotconclusie en aanbevelingen 

 met daarin op hoofdlijnen: 
 - een omschrijving van de sterkte, de organisatievorm en de opleidingen van de BHV welke voldoet aan de wettelijke verplichtingen; 
 - voorstellen voor een verdere optimalisering van de bedrijfshulpverlening; 
 - de noodzakelijk te nemen bouwkundige-, technische- of elektronisch/elektrische maatregelen met betrekking tot de (brand)veiligheid; 
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Tabel D4: Beoordelingsformulier Scriptie Hoofd Bedrijfshulpverlening  

  Kandidaten 

Score Onderwerpen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 ALGEMEEN           

 Scriptieontwerp/onderzoek/advies           

0-4 Vraag-, probleem- en doelstelling           

0-4 Werkwijze, opzet, planning           

0-4 Oplossingsstrategie           

0-4 Effect scriptie op besluitvorming           

 Rapportagevaardigheden           

0-4 Voorwoord           

0-4 Inleiding           

0-4 Managementsamenvatting           

0-4 Bijlagen: functionaliteit           

0-4 Leesbaarheid/Lay-out           

0-4 Nawoord/reflectie           

(0-40) Totaal Algemeen            

            

 ONDERZOEK           

0-5 Wetgeving relevant voor BHV           

0-5 RI&E, restrisico’s, risicofactoren           

0-5 Context bedrijf/organiastie/budget           

0-5 Processen, procedures en taken 
BHV 

          

0-5 BHV-voorzieningen en infrastructuur           

0-5 Communicatie en voorlichting           

(0-30) Totaal onderzoek            
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Tabel D4: Beoordelingsformulier Scriptie Hoofd Bedrijfshulpverlening  

  Kandidaten 

Score Onderwerpen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

            

 ADVIES           

0-5 
Aansluiting maatregelen op 
knelpunten 

          

0-5 Context bedrijf/organisatie/budget           

0-5 
Processen, procedures en taken 
BHV 

          

0-5 BHV-voorzieningen en infrastructuur           

0-5 Communicatie en voorlichting           

0-5 Plan van aanpak / implementatie           

(0-30) Totaal onderzoek            

            

Bepaling eindcijfer Scriptie           

(0-40) Totaal Algemeen            

(0-30) Totaal onderzoek            

(0-30) Totaal onderzoek            

0-100 Eindtotaal            

0-10 Eindcijfer = Eindtotaal : 1016           

 
Bij een verschil van 15 punten in het eindtotaal volgt een overleg tussen de examinatoren. 
 
Datum:     Naam examinator:     Handtekening:

                                                      
16

  > 0,5 afronden  naar boven  
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C HET MONDELING EXAMEN 
 
1. de standaard-begrippen, -principes, -regels, -methoden en/of -technieken kunnen toepassen die gelden bij: (T) 

  
 

 Tabel D5: Termen Mondeling Examen Hoofd Bedrijfshulpverlening Gedrags-

niveau
17

 

Weging
18

 

 Taakgebied   

0 De scriptie bevat elementen uit de taakgebieden van tabel H:    

 

De BHV-organisatie 

 Taak Hoofd BHV 

 Organisatie van de BHvnals onderdeel van Arbeidsomstandigheden 

T 1 

 

Wet- en regelgeving 

 Wet- en regelgeving in relatie tot BHV 

 Risico-inventarisatie en Evaluatie 

T 1 

 Opzet van de BHV T 1 

 Promotie en PR 

 Toelichting op de plannen 

 Presentatie 

T 3 

  
 
 
. 
De duur van het mondeling examen is maximaal 45 minuten. Het examen wordt beoordeeld door twee examinatoren.

                                                      
17 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 

18
 Weging: Dit is de factor waarmee het beoordelingscijfer vermenigvuldigd moet worden 
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D6: BEOORDELINGSFORMULIER MONDELING 
EXAMEN HOOFD BEDRIJFSHULPVERLENING 

 

Datum:    Examen afgenomen te:  

Naam:                 Geboren d.d.:   Te: 

Registratienummer:           Examennummer:                
 

Onderwerp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Weging Cijfer 

De BHV-organisatie 
Taak Hoofd BHV 
Organisatie van de BHV  
BHV als onderdeel van 
arbeidsomstandigheden 

 

          1  

          1  

          1  

Wet en regelgeving 

Wet- en regelgeving 
inrelatie totBHV 
Risico-I. en –E. 

 

          1  

          1  

Realiseren BHV-org. 
Invoering en onderhoud 
van een BHV-
organisatie 

 

          1  

Opzet van de BHV 
Het kaderplan BHV 

 

          1  

Promotie en PR 
Toelichting op plannen 
Presentatie 

 

          3  

 
Beoordeling examinator  Totaal :10 :………:10 = ……………………… 
 

N.b.:  Voor alle 8 op dit formulier genoemde onderwerpen wordt een cijfer gegeven. 
De examinator vermenigvuldigt deze 8 cijfers met de aangegeven wegingsfactor en 
bepaalt het puntentotaal. Verschilt het puntentotaal tussen twee examinatoren meer 
dan 15 punten dan moet dit in de examencommissie besproken worden. Het totaal 
aantal punten van één examinator gedeeld door 10 is het cijfer van de examinator. 
De voorzitter van de examencommissie middelt de cijfers van de examinator en 
bepaalt het eindcijfer (een getal van 1 tot10) 

Motivatie bij negatieve beoordeling: 
 
 
Plaats   Datum  Naam examinator            Handtekening 
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D7  Berekening eindcijfer Schriftelijke Toets Hoofd BHV 

 

Tabel D7 Berekening cijfers meerkeuzevragen Hoofd BHV 

Vragen  Weegfactor Minimum aantal vragen 

Tabel D2 Aantal juiste antw oorden 50 

   

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden/5 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

 

 

D8  Berekening eindcijfer Scriptie Hoofd BHV 

 

Tabel D8 Bepaling cijfers Hoofd BHV 

Vragen  Weegfactor Eindcijfer Scriptie 

Tabel D4  Overnemen van beoordelingsformulier scriptie 

   

   

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

Het eindcijfer van de scriptie wordt beoordeeld door twee examinatoren 

 

D9  Berekening eindcijfer Mondeling examen Hoofd BHV 

 

Tabel D9 Bepaling cijfers Hoofd BHV 

Vragen  Weegfactor Eindcijfer Mondeling Examen 

Tabel D5  Overnemen van beoordelingsformulier mondeling examen 

   

   

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

Het eindcijfer van het mondeling examen w ordt beoordeeld door twee examinatoren 

 

 

D10  Beoordelingsmatrix Hoofd BHV 

 
Tabel D10 Beoordelingsmatrix Coördinator BHV 

Geslaagd Afgewezen 

Voldoende voor elk onderdeel D6-D8-

D9 

Eén of meerdere onvoldoendes voor 

onderdeel D7-D8-D9 
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D11   Hercertificatie Hoofd Bedrijfshulpverlening 

 
 Tabel D11: Eindtermen  Hercertificatie Hoofd Bedrijfshulpverlening Periode 

 Taakgebied  

0 Algemeen : 

Een hercertificatiedag bestaat uit een opleiding van 1 x 8 uur 

 

 De hercertificatiedag  Hoofd Bedrijfshulpverlening bevat  relevante elementen uit de volgende taakgebieden 

van tabel D1 

3J 

B Wet- en regelgeving  

C Risicomanagement  

D Realiseren en instandhouden van een BHV-organisatie  

G Bedrijfshulpverlening en flankerende aandachtsvelden  

H Promotie van bedrijfshulpverlening en public relations  
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Bijlage E  Eindtermen Beheerder Brandmeldinstallaties 
 Tabel E1: Eindtermen Profiel Beheerder Brandmeldcentrales Gedrags-

niveau
19

 

Toetsvorm
20

  

 Taakgebied   

A Beheer Brandmeldinstallaties   

A-1 Wet- en regelgeving K2 S 

A-2 Cert if icering K1 S 

A-3 Onderhoud en Beheer K2 S/P 

A-4 Normering K2 S 

B Hardware Brandmeldinstallaties        

B-1 Soorten van bew aking K1 S 

B-2 Systeemopbouw  K1 S 

B-3 Soorten Brandmelders K2 S/P 

B-4 Doormeldingen K2 S/P 

B-5 Aanleg, Bekabeling, Lussen K1 S 

C Beheerdersfunctie   

C-1 Onderhouds- en installat iegegevens K2 S/P 

C-2 Logboek K2 S/P 

C-3 Periodieke controle en onderhoud K1 S 

C-4 Deskundig onderhoud fabrikant  I S 

C-5 Ontruiminstallat ies en Rookbeheersingsystemen T S 

                                                      
19 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 

20
 Toetsvorm: S(schrif telijk), M(mondeling), P(prakt isch) 
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A. HET THEORETISCH EXAMENDEEL 

 

 Tabel E2: Toetsmatrix Meerkeuzevragen Profiel Beheerder Brandmeldcentrales Aantal 

vragen 

 Taakgebied  

A Beheer Brandmeldinstallaties  

A-1 Wet- en regelgeving 3 

A-2 Cert if icering 1 

A-3 Onderhoud en Beheer 4 

A-4 Normering 2 

B Hardware Brandmeldinstallaties       

B-1 Soorten van bew aking 2 

B-2 Systeemopbouw  3 

B-3 Soorten Brandmelders 3 

B-4 Doormeldingen 1 

B-5 Aanleg, Bekabeling, Lussen 2 

C Beheerdersfunctie  

C-1 Onderhouds- en installat iegegevens 2 

C-2 Logboek 2 

C-3 Periodieke controle en onderhoud 3 

C-4 Deskundig onderhoud fabrikant 1 

C-5 Ontruiminstallat ies, Rookbeheersingsystemen, Sprinklerinstallat ies 1 

Totaal  30 
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B HET PRAKTISCH EXAMENDEEL (wordt schriftelijk afgenomen als examenopdracht) 
 

 
 Tabel E3: Praktijktoets Beheerder Brandmeldinstallaties Gedrags-

niveau
21

 

 Taakgebied  

0 De praktijktoets bevat enige elementen uit de volgende taakgebieden van tabel 1 en bestaat uit 

het oplossen van 10 open vragen. 

 

A-3 Onderhoud en Beheer T 

B-3 Soorten Brandmelders T 

B-4 Doormeldingen T 

C-1 Onderhouds- en installat iegegevens T 

C-2 Logboek T 

   

 

                                                      
21 Gedragsniveau:  I (inzicht)  =  kunnen noemen van consequenties en/of kunnen formuleren in eigen woorden; 

  T (toepassen) =  kunnen gebruiken van standaardbegrippen, -principes, - regels, -methoden en technieken; 

  K1  =  kunnen herkennen van begrippen en maatregelen; 
K2  = begrippen uit het hoofd kunnen noemen. 
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Bijlage E  Hercertificatie Beheerder Brandmeldinstallaties 

 

 
 Tabel E4: Eindtermen  Hercertificatie Beheerder Brandmeldcentrales 

 
Periode 

 Taakgebied  

0 Algemeen : 

Een hercertificatieopleiding bestaat uit een opleiding van 1 x 4 uur 

 

 De hercertificatie  Beheerder Brandmeldinstallaties bevat  relevante elementen uit de taakgebieden van 

tabel 1 

3J 

A Beheer Brandmeldinstallaties  

B Hardware Brandmeldinstallaties       

C Beheerdersfunctie  
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Theorie certificatie-examen Beheerder Brandmeldinstallaties 

Antwoordenformulier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enige aanwijzingen voor u begint: 
 
 Vul eerst uw naam en uw examennummer in. 

 Bij elke vraag is slechts één antwoord juist. Lees de vragen goed door en bepaal 
daarna het juiste antwoord. 

 Zet een kruis in het vak dat correspondeert met het door u gekozen antwoord. 

 N.B. Alleen een kruis geldt als antwoord. 

 U heeft voor dit schriftelijk examen 20 minuten de tijd!  
 
 
Wij wensen u veel succes! 
 

 A B C D  A B C D  A B C D 

Vraag 1     Vraag 11     Vraag 21     
Vraag 2     Vraag 12     Vraag 22     
Vraag 3     Vraag 13     Vraag 23     
Vraag 4     Vraag 14     Vraag 24     
Vraag 5     Vraag 15     Vraag 25     
Vraag 6     Vraag 16     Vraag 26     
Vraag 7     Vraag 17     Vraag 27     
Vraag 8     Vraag 18     Vraag 28     
Vraag 9     Vraag 19     Vraag 29     

Vraag 10     Vraag 20     Vraag 30     
 
De voorzitter van de examencommissie: 
_ 
___________________________         ________________________________ 
(Naam)                                        (Handtekening)     
 

Naam Dhr./Mevr.: 
 
Datum:  
Examennummer:  
 
Registratienummer:    Cijfer:  
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Bijlage E Berekening eindcijfer Beheerder Brandmeldinstallaties 

 

E:5  Berekening eindcijfer Schriftelijke Toets Beheerder Brandmeldinstallaties 

Tabel E5 Berekening cijfers meerkeuzevragen Brandmeldinstallaties 

Vragen  Weegfactor Minimum aantal vragen 

Tabel 1 Aantal juiste antw oorden 30 

   

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden/3 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

 

 

E:6  Berekening eindcijfer Praktijktoets Beheerder Brandmeldinstallaties 

Tabel E6 Berekening cijfer examenopdracht Brandmeldinstallaties 

Vragen  Weegfactor aantal vragen 

Tabel 3 Aantal juiste antw oorden 10 

 

Scoreberekening   Aantal juiste antw oorden 

  Score afronden, waarbij >  0,50 naar boven w ordt afgerond 

De praktijktoets wordt beoordeeld door 2 examinatoren.  Het eindcijfer is het gemiddelde van beide beoordelingen.  

 

 

E:7  Beoordelingsmatrix Beheerder Brandmeldinstallaties 

 
Tabel E7 Beoordelingsmatrix Brandmeldinstallaties 

Geslaagd Afgewezen 

Gemiddelde Tabel 6 +  Tabel 7 ≥ 6 Gemiddelde Tabel 6 +  Tabel 7 <  6 
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Bijlage F Accreditatieschema 

 
 
 
 
 
      
 
 

     
                 Accreditat ie norm ISO 17024:2003         

        
       

       

              Secretariaatvoering,  

         advisering, rapportage 

      
         

 
                                                                                                                                                     Beoordeling op cert if icat ie-eisen 
                      Beoordeling op kw aliteitseisen 

   
                Examen  

 
 
 
 
 

 

 

 

Raad voor Accreditatie 
(RvA)* 

Kiwa (beheer en 
uitvoering regeling) 
 

College van Deskundigen 
Persoonscertificatie 
Bedrijfshulpverlening 

Gecertificeerde 
Bedrijfshulpverlener 

Exameninstellingen 
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  Bijlage G: Kwalificatie-eisen functionarissen     
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BHV Basis *  MVK óf   Min. 3 jaar binnen BHV   *  MVK óf   *  Auditor   *  Deskundige BHV 

  *  Onderbrandmeester met       *  Onderbrandmeester met       *  Kennis 17024 

  instructeurbevoegdheid óf        instructeurbevoegdheid óf        *  Kennis Cert if icat ieschema 

  *  Instructeur BHV met Kiwa certif icaat óf        *  Instructeur BHV met Kiwa certif icaat óf          

  *  Coördinator BHV met Kiw a cert if icaat óf        *  Coördinator BHV met Kiw a cert if icaat óf          

  *  Hoofd BHV met Kiw a cert if icaat óf        *  Hoofd BHV met Kiw a cert if icaat          

  

*  Instructeur eerste Hulp van het Oranje 

Kruis        *  Instructeur EH Oranje Kruis         

                    

BHV Basis Plus *  Onderbrandmeester met   Min. 3 jaar binnen BHV   *  MVK óf   *  Auditor   *  Deskundige BHV 

  instructeurbevoegdheid óf        *  Onderbrandmeester met       *  Kennis 17024 

  *  Instructeur BHV met Kiwa certif icaat óf          instructeurbevoegdheid óf        *  Kennis Cert if icat ieschema 

  *  Coördinator BHV met Kiw a cert if icaat óf       

*  Instructeur, Coördinator of Hoofd BHV met 

Kiw a cert if icaat         

  *  Hoofd BHV met Kiw a cert if icaat óf        *  Instructeur EH Oranje Kruis         

  

*  Instructeur eerste Hulp van het Oranje 

Kruis                  

                    

          

Ploegleider    Min. 3 jaar binnen BHV      

*  Lead 

Auditor   *  Deskundige BHV 

 Onderbrandmeester met       *  Onderbrandmeester met   *  HBO   *  Kennis 17024 

  Instructeursbevoegdheid         instructeurbevoegdheid   *  MVK   *  Kennis Cert if icat ieschema 
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Coördinator *  HVK met BHV expert ise én   Min. 3 jaar binnen BHV   *  HVK óf    

*  Lead 

Auditor   *  Deskundige BHV 

  *  Personen die op basis van hun expert ise       *  Personen die op basis van hun expert ise   *  HBO   *  Kennis 17024 

     door Kiw a zijn akkoord bevonden          door Kiw a zijn akkoord bevonden   *  MVK   *  Kennis Cert if icat ieschema 

                    

                    

Hoofd BHV *  HVK met BHV expert ise én   Min. 3 jaar binnen BHV   *  HVK óf    

*  Lead 

Auditor   *  Deskundige BHV 

  *  Personen die op basis van hun expert ise       *  Personen die op basis van hun expert ise   *  HBO   *  Kennis 17024 

     door Kiw a zijn akkoord bevonden          door Kiw a zijn akkoord bevonden   *  HVK   *  Kennis Cert if icat ieschema 

                    

                    

Beheerder BMI    

Min. 3 jaar binnen 

Brandmeldinstallat ies      *  Auditor   *  Deskundige BMI 

 * Onderbrandmeester       *  Onderbrandmeester    *  HBO   *  Kennis 17024 

 *  Personen die op basis van hun expert ise      *  Personen die op basis van hun expert ise   *  MVK   *  Kennis Cert if icat ieschema 

    door Kiw a zijn akkoord bevonden         door Kiw a zijn akkoord bevonden         

          

Het examenbureau draagt er zorg voor dat de persoon voldoet aan de competenties die vereist zijn om een examen in de praktijk te kunnen afnemen 

 


