Bedrijfshulpverlening en AED

Bedrijfshulpverlening is belangrijk voor iedere organisatie. Daarom moet
vanuit de Arbo-wetgeving deze training regelmatig worden herhaald.
Bedrijfshulpverleners hebben in hun branche te maken met verschillende
situaties: in de ouderenzorg, met kinderen, maar ook bijvoorbeeld in de
retail. Daarom zijn er verschillende cursuspakketten, afgestemd op de
situatie en branche.
Het cursuspakket
Er zijn verschillende cursuspakketten, aangevuld met een individuele of
incompany klassikale sessie:
•
Cursuspakket BHV algemeen Basis en Herhaling
•
Cursuspakket BHV in de retail Basis en Herhaling
•
Cursuspakket KinderBHV Basis en Herhaling
•
Cursuspakket BHV in de zorg Basis en Herhaling
•
Reanimatie en AED (zonder klassikale sessie)
Alle cursuspakketten worden afgesloten met een online theorie-examen wat
een bewijs van deelname oplevert voor de klassikale sessie. Het Reanimatie
en AED cursuspakket wordt afgesloten met een online eindexamen.
Voor wie is dit pakket bestemd
Iedere werknemer binnen een organisatie kan worden opgeleid tot
bedrijfshulpverlener. Afhankelijk van de organisatie wordt de keuze voor het
pakket gemaakt.

Startscherm
per module

Template
met uitleg

Oefening

Overzicht

Onderdelen

Het BHV cursuspakket bestaat uit:
6 e-learning modules inclusief audio
Theorie-examen LEH en Brand
Praktijkdag
Het Reanimatie en AED cursuspakket bestaat uit:
5 e-learning modules inclusief audio
Digitale handleiding
Online eindexamen

Alle pakketten zijn geschikt voor PC en tablet.

Hoe werkt het?
Ga naar de website BHVdirect.nl of AEDdirect.nl om kandidaten aan te melden
(organisaties die de PlusPort Academy hebben, kunnen via de eigen academy de
training boeken)
Kandidaten ontvangen inloggegevens en kunnen direct starten
Bij het behalen van BHV (e-learning en klassikale sessie) of AED ontvangt de kandidaat een deelname-certiﬁcaat

Het merk BHVdirect.nl en AEDdirect.nl werden door PlusPort B.V. gelanceerd. De
praktijkdagen worden uitgevoerd door de grote BHV opleiders in Nederland.
PlusPort B.V. ontwikkelt en distribueert online trainingen en academy software via
internet voor haar nationale en internationale klanten en cursisten. PlusPort is
marktleider op het gebied van veiligheidstrainingen in verschillende branches.

Kosten per kandidaat, exclusief BTW
•

•

Digitaal cursuspakket, theorie-examen en een
klassikale sessie van 1 dag volgens open
kalender (met uitzondering van Reanimatie
en (AED)
Een deelname-certiﬁcaat

BHV pakket Basis, ongeacht het type
€ 199,BHV pakket Herhaling, ongeacht het type € 179,Reanimatie en AED pakket Basis
€ 49,-

Huur

Wilt u een van de e-learning pakketten huren voor al uw medewerkers? Dat kan. U
huurt deze pakketten voor een periode van 3 jaar. Een voorbeeld: u heeft 100
medewerkers: de kosten per jaar bedragen € 3.700,- (BHV) en € 1.350,- (Reanimatie
en AED), exclusief BTW.

Wilt u meer informatie of een offerte?
Bel dan met PlusPort BV: +31 070 322 90 90 of
mail naar sales@plusport.com
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