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P.T.C. Opleidingen gespecialiseerd 

in Heftruck , NEN 3140 , BHV en VCA Opleidingen 

 

P.T.C. OPLEIDINGEN bewijst zich als een gedegen opleidingsinstituut. Wij 
bieden u enerzijds kant en klare opleidingen in de vorm van open 

opleidingen, zoals heftruck en VCA opleidingen.  
 
En anderzijds maatwerk opleidingen in de vorm van compagnie en in 

company opleidingen. U kunt opleidingen kiezen uit een veelzijdig 
aanbod op het gebied van intern transport, veilig hijsen, hoogwerker, 

NEN 3140, BHV en EHBO. 
 
P.T.C. OPLEIDINGEN is al ruim 25 jaar gespecialiseerd in 

bedrijfsgerichte op maat gesneden opleidingen. 
 

PTC Opleidingen In company- en maatwerktrainingen 

Bijna alle opleidingen kunnen in uw bedrijf en als maatwerk worden 
aangeboden. PTC Opleidingen stemt een bestaande opleiding af op uw 
specifieke bedrijfssituatie. De lestijden worden in 

overeenstemming met u bepaald. 

effectiviteit 

Met de in het verleden behaalde resultaten kunnen we aantonen dat 

onze manier van opleiden doeltreffend is. Met onze in company 
opleidingen krijgt een groep medewerkers van uw bedrijf een opleiding. 
Iedereen leert precies hetzelfde en het effect in uw organisatie is direct 

merkbaar. Dat effect ziet u niet alleen terug in de productiviteit, maar 
zeker ook in de terugverdientijd van de opleiding. 

 
compleet opleidingsteam 
 

Onze accountmanager is uw aanspreekpunt. hij wordt ondersteund door 
een inhoudelijke opleidingsmanager. Natuurlijk betrekken we ook onze 
docenten bij het voorbereidende traject.  

Met dit complete team helpen we om uw opleidingsdoelen te bereiken. 
 
Al onze opleidingen voldoen aan de ARBO en Europese regelgeving.  

 
 
Directie PTC Opleidingen 

Thijs Abels  
 

 
 

 

 
 

 

De voordelen voor u: 

 

Opleiding wordt 

toegespitst op uw 

organisatie en 

deelnemers 

 

geen reistijd of 

reiskosten voor de 

deelnemers 

 

scherpe prijs per 

deelnemer 

 

minder verletkosten 

deelnemer 
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Basis opleiding hef- of reachtruck 

Doel 

U kunt zowel de veiligheid als de kosten van uw chauffeurs positief 
beïnvloeden door uw chauffeurs deze praktijkgerichte opleiding te laten 
volgen. Bovendien is uw onderneming in het kader van de Arbowet verplicht 

om medewerkers grondig te instrueren over de risico's van het werk. 
 

Doelgroep 
Medewerkers die ( nog ) geen hef- of reachtruck besturen ( geen ervaring hebben) en moeten voldoen 
aan de eisen van de Arbo-wet en verzekeraars. 

 
Toelatingsvoorwaarde 
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. 

 
Opleidingsinformatie 
De deelnemer is na afloop in staat om veilig en verantwoord met een heftruck of reachtruck te werken, de 

veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren en het dagelijks onderhoud correct uit te 
voeren. 

Theorie 

·  Veiligheid AI 14 en Arbo-wet; 
·  Vakkennis; 
·  Lastgrafiek en belasten van trucks; 

·  Dagelijks onderhoud (batterij, motor); 
·  Verkeersvoorschriften. 

   
  Praktijk 
·  Dagelijks onderhoud (rijklaar maken); 

·  Bediening en besturing truck; 
·  Koud stapelen; 
·  Pallet- en inrijdstellingen; 

·  Laden en lossen van o.a.: containers en laadbakken; 
·  Onderhoud batterij en motor. 
  

  
Examen/Toets 
De opleiding wordt op de laatste dag afgesloten met een examen. Dit certificaat heeft een geldigheid van 

5 jaar. 
 
Duur 

De opleiding duurt 2 dagen of 4 dagdelen. Dit aanbod kan alleen op afspraak bedrijfsintern worden 
verzorgd. 
 

Prijs 
(in-companytraject groepsprijs € 1095.00* ), excl. Lesmap á € 9,50* 

Inclusief opdrachten, examen, certificaat en veiligheidspas.  
 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 

 
Groep 
Theorie max. 7 deelnemers. 
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Veilig werken met de hef– Reachtruck 
voor gevorderden 
 
Doel 

U kunt zowel de veiligheid als de kosten van uw chauffeurs positief 
beïnvloeden door uw chauffeurs deze korte en praktische opleiding te laten 
volgen. Bovendien is uw onderneming in het kader van de Arbowet verplicht 

om medewerkers grondig te instrueren over de risico's van het werk. 
 
 

Doelgroep 
Medewerkers die een hef- of reachtruck besturen en moeten voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en 
verzekeraars. Of herinstructie moeten volgen ( na +/-  5 jaar ). 

 
Toelatingsvoorwaarde 
Heftruck certificaat, of enige jaren heftruck ervaring. 

 
Opleidingsinformatie 

De deelnemer is na afloop in staat om veilig en verantwoord met een heftruck of reachtruck te werken, 
de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren en het dagelijks onderhoud correct 
uit te voeren. 

 
Theorie 
·  Veiligheid AI 14 en Arbo-wet; 

·  Vakkennis; 
·  Lastgrafiek en belasten van trucks; 
·  Dagelijks onderhoud (batterij, motor); 

·  Verkeersvoorschriften; 
 
Praktijk 

·  Dagelijks onderhoud (rijklaar maken); 
·  Bediening en besturing truck; 
·  Koud stapelen; 

·  Pallet- en inrijdstellingen; 
·  Laden en lossen van o.a.: containers en laadbakken; 

·  Onderhoud batterij en motor.  
 
Examen/Toets 

De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. 
 
Duur 

De opleiding duurt 1 dag ( 2 dagdelen). Dit aanbod kan alleen op afspraak bedrijfsintern worden 
verzorgd. 
 

Prijs 
(in-companytraject groepsprijs € 795.00* ) 
Inclusief opdrachten, examen, certificaat en veiligheidspas.  

 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 
 

Groep 
Theorie max. 7 deelnemers. 
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Individuele Opleiding, bij PTC Opleidingen te Amersfoort 
 

Veilig werken met de hef– Reachtruck voor gevorderden 
, Opleiding te Amersfoort PTC opleidingen 
 
Doel 

U kunt zowel de veiligheid als de kosten van uw chauffeurs positief 
beïnvloeden door uw chauffeurs deze korte en praktische opleiding te laten 
volgen. Bovendien is uw onderneming in het kader van de Arbowet verplicht 

om medewerkers grondig te instrueren over de risico's van het werk. 
 
Doelgroep 

Medewerkers die een hef- of reachtruck besturen en moeten voldoen aan de eisen van de Arbo-wet en 
verzekeraars. Of herinstructie moeten volgen ( na +/-  5 jaar ). 
 

Toelatingsvoorwaarde 
Heftruck certificaat, of enige jaren heftruck ervaring. 
 

Opleidingsinformatie 
De deelnemer is na afloop in staat om veilig en verantwoord met een heftruck of reachtruck te werken, 
de veiligheids- en bedrijfsvoorschriften in de praktijk uit te voeren en het dagelijks onderhoud correct 

uit te voeren. 
 

Theorie 
·  Veiligheid AI 14 en Arbo-wet; 
·  Vakkennis; 

·  Lastgrafiek en belasten van trucks; 
·  Dagelijks onderhoud (batterij, motor); 
·  Verkeersvoorschriften; 

 
Praktijk 
·  Dagelijks onderhoud (rijklaar maken); 

·  Bediening en besturing truck; 
·  Koud stapelen; 
·  Pallet- en inrijdstellingen; 

·  Laden en lossen van o.a.: containers en laadbakken; 
·  Onderhoud batterij en motor.  
 

Examen/Toets 
De opleiding wordt afgesloten met een examen. Dit certificaat heeft een geldigheid van 5 jaar. 
 

Duur 
De opleiding duurt 1 dag ( 2 dagdelen). Bij PTC opleidingen te Amersfoort 

 
Prijs 
(in-companytraject prijs € 179.00* ), Inclusief, examen, certificaat en veiligheidspas.  

 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 
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Opleiding voor B-VCA (basis) 
  

Doel 
Het diploma 'Basisveiligheid VCA' is een van de vereisten om te voldoen aan 
de VCA (Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers). Het diploma 

is 10 jaar geldig. Na deze opleiding weet u hoe u uw werkzaamheden veilig 
kunt uitvoeren en hoe u risico's tijdens uw werk tot een minimum kunt 
beperken. En bent u voorbereid op het examen zoals de VCA-checklist dit 

vereist. 
 
Doelgroep 

Werknemers van fabrieken, bouw, aannemer of contractor, waarvan de opdrachtgevers het VCA-
certificaat verplicht stellen. 
 

Toelatingsvoorwaarde 
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. 
Inhoud van de opleiding 

Onderwerpen die aan de orde komen: 
·  Veiligheid; 

·  Arbo-wet, Arbo-wetgeving in de praktijk; 
·  Gevaarlijke stoffen; 
·  Etikettering; 

·  Elektriciteit; 
·  Brand- en explosiegevaar; 
·  Werken in besloten ruimten; 

·  Werkplek eisen algemeen; 
·  Hijs- en hefwerktuigen; 
·  Werken op hoogte; 

·  Handgereedschap; 
·  Gereedschapmachines; 
·  Persoonlijke beschermingsmiddelen 

 
Examen/Toets 
Wanneer u bij ons de opleiding Basisveiligheid VCA volgt, bent u automatisch ingeschreven voor het 

regionale examen dat aansluit op uw opleiding. Apart aanmelden is dus niet nodig. U ontvangt het 
landelijk erkende diploma en persoonlijk pasje ( onder toezicht van de Examenkamer). Het 
diploma is 10 jaar geldig. 

 
Een gecertificeerd VCA-systeem biedt het bedrijf de volgende voordelen: 

·  het bedrijf voldoet aan de verplichtingen vanuit de Arbo-wet; 
·  veiligheidsbewustzijn bij medewerkers; 
·  betere organisatie t.a.v. werken op locatie; 

·  'in business' blijven bij opdrachtgevers die VCA eisen 
 
Duur 

De opleiding duurt 1 of 2 dagen.  
 
Prijs 

De prijs van de opleiding is afhankelijk van het aantal deelnemers en kan uitgevoerd worden als  
in-companytraject, inclusief syllabus, opdrachten en examen.  
 

Wilt u zelf bepalen wanneer u start met de opleiding, waar en wanneer u studeert? Dat kan. Vraag 
informatie. 
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Opleiding voor VCA – Vol (leidinggevenden)  
 

Doel 
Leidinggevenden van VCA-gecertificeerde bedrijven moeten in het bezit zijn van 
het diploma VOL-VCA.  

  
Doelgroep 
 Leidinggevenden die over het VOL-VCA diploma moeten beschikken en die zich 

zelfstandig willen voorbereiden op het examen. Deze methode is met name 
geschikt voor deelnemers die in het kader van hercertificering na 10 jaar 
opnieuw examen moeten doen 

 
Toelatingsvoorwaarde 
VCA basis,verder zijn er geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. 

  
Opleidingsinformatie  

De volgende onderwerpen worden behandeld: 

• Arbeidsomstandigheden- en milieuwetgeving  

• Ergonomie  

• Een ongeval, en dan..?  
• Bevorderen van veilig werken  

• Procedures en werkvergunningen  
• Taak-risicoanalyse  

• Bedrijfsnoodplan  

• Gevaarlijke stoffen  
• Gevarenbronnen  

• Persoonlijke bescherming 

Na deze training weet u hoe u uw werkzaamheden veilig kunt (laten) uitvoeren en hoe u medewerkers 
kunt motiveren om veilig en verantwoord te werken. U bent goed voorbereid op het examen VOL-VCA. 
  

Examen/Toets 
U bepaalt u zelf wanneer u wilt deelnemen aan een van de regionale examens; deze worden gedurende 

het hele jaar op diverse plaatsen in Nederland verzorgd. U ontvangt het erkende diploma (onder 
toezicht van de Examenkamer). Dit diploma is 10 jaar geldig. De deelnamekosten van dit examen zijn in 
de prijs verwerkt. 

 
Duur 
De opleidingsduur is variabel , afhankelijk van de gekozen studiemethode zoals; 

 

• Zelfstudie met examen op locatie 
• Zelfstudie met examen in de regio 

• 1 dag opleiding met aansluitend examen 
 
Enz 
 

Wilt u zelf bepalen wanneer u start met de opleiding, waar en wanneer u studeert?  
Dat kan. Vraag informatie. 

  

mailto:info@ptc-opleidingen.nl
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Veilig hijsen ( Veilig aanslaan van lasten ) 
 
Een belangrijk deel van de bedrijfsongevallen is te wijten aan onveilig gebruik 
van hijsgereedschappen en hijswerktuigen. Ondeskundig gebruik leidt tot 
gevaar, beschadigingen, tijdverlies en ontevreden klanten. Bovendien staat de 
persoonlijke veiligheid van uw medewerkers op het spel. 
 
Doel 
Na afloop van de opleiding is de cursist: 

·  op de hoogte van de belangrijkste hijswerktuigen en  
   gereedschappen 

·  in staat op een veilige en efficiënte manier lasten aan te slaan en 

    te verplaatsen 

·  op de hoogte van het gebruik van de verschillende hulpmiddelen 

·  in staat lasten en hijsmiddelen te beschermen tegen beschadiging. 
 
Doelgroep 
Deze opleiding is bestemd voor medewerkers die lasten aanslaan en verplaatsen (bovenloop- of 
portaalkraan) en nog niet in het bezit zijn van een certificaat. 

Praktijk 

•  Gebruik van hulpmiddelen 

•  Veiligheidsaspecten 

•  Het verplaatsen van lasten 

 
Theorie 

• Behandelen van lasten 

• Arbo-wet 

• Hijswerktuigen 

• Juk,  evenaar en andere hijsgereedschappen.  

• Maximale werkbelasting WLL 

Toelatingsvoorwaarde 
Er is geen specifieke vooropleiding noodzakelijk. 
 
Duur 

De opleidingsduur bedraagt 1 of 2 dagdelen. ( afhankelijk van de hijswerkzaamheden die het 
personeel uitvoert ) De theorie en praktijk wordt afgewisseld. 
 
Examen/Toets 
De opleiding wordt afgesloten met een theorie- en praktijkexamen. Het PTC - Certificaat heeft een 
geldigheid van 5 jaar. 
 
Groep 
6 tot 8 deelnemer(s). 

 
Bijzonderheden  

De opleiding wordt op locatie verzorgt. 
  
 Prijs 

(in-company traject groepsprijs € 795 ( 2 dagdelen ) /  € 495.00 1 dagdeel* ), examen, certificaat en 
veiligheidspas.  
 

*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend  
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Opleiding Hoogwerker 
 

Doel  
Bestemd voor iedereen die frequent of incidenteel werkzaamheden 
op hoogte moet uitvoeren en de hoogwerker op vakkundige wijze moet 

kunnen bedienen 
 
Volgens de Arbo-wet is de werkgever verplicht om personen, die werken 

met gevaarlijke werktuigen, voldoende instructie te geven om veilig te 
kunnen werken. Hoogwerkers vallen onder die categorie.  

Hoe de instructie moet gebeuren wordt niet in de Arbo-wet aangegeven. Eisen die aan hoogwerkers 

worden gesteld staan wel vermeld in de Europese norm EN 280. Bovendien is door bedrijven 
geconstateerd dat een goede kennis van het werken met een hoogwerker de veiligheid voor personen 
vergroot en schade en ongevallen kan voorkomen. 

Praktijkgericht 
De opleiding duurt een 1 dag en is sterk op de praktijk gericht. Onderwerpen zijn o.a.: 
 

• Veiligheid en wetgeving  

• Soorten hoogwerkers 

• Veilige & deskundige bediening: rijden, zwenken, stijgen & dalen, parkeren  

• Weersinvloeden  

• Werken nabij elektriciteitsleidingen  

• Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen  

• Stabiliteit van de hoogwerker 

• Werken op verschillende ondergronden 

• Gebruik van stempels 

• Onderhoud & inspecties 

Deze onderwerpen zullen zowel tijdens theorie als het praktijkgedeelte behandeld worden. Bij de 

opleiding hoort een cursusboek waarin duidelijk alle besproken onderwerpen terug te vinden zijn. 

Bestemd voor  
Medewerkers die gebruik maken van een hoogwerker.  

Groepsgrote & Duur opleiding 
Maximaal 8,  
1 dagdeel of 1 dag ( is afhankelijk van type hoogwerker ( 3 uur theorie en 4 uur praktijk )  

Examen 
Theorie en praktijk worden afgesloten met een examen. Wie daarvoor slaagt, ontvangt het certificaat 
"Veilig Werken met de Hoogwerker". Het certificaat heeft een geldigheidsduur van 5 jaar.  

Locatie 
op locatie klant.  

 
Prijs 
(in-company traject groepsprijs € 495 / 795.00* ), examen, certificaat en veiligheidspas.  

 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 
 

 



 
 

 

ARBO opleidingen 2023 PTC Opleidingen   Page 10 

 

Opleiding voor leidinggevenden NEN 3140  
 
Werk of Installatie Verantwoordelijke 
 
 
Doel 
Na de opleiding is de medewerker in staat de norm toe te passen in zijn 

specifieke werkomgeving 
  
Doelgroep 

Medewerkers met een elektrotechnische of Mbo-achtergrond die inzicht moeten hebben in de norm 
NEN EN 50110 en NEN 3140 en deze moeten toepassen in hun werkomgeving. 
  

Toelatingsvoorwaarde 
Minimaal Mbo, of vergelijkbaar niveau 

  
Opleidingsinformatie  
 

In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• de ARBO-wet; 
• termen en definities van de NEN EN 50110 en NEN 3140; 

• aanwijzing van personen; 
• invoering van de NEN EN 50110 en NEN 3140 binnen het bedrijf; 

• veiligheid in de elektrotechniek; 

• werkzaamheden aan of in de onmiddellijke nabijheid van spanningvoerende delen. 

De theorie in de opleiding zal verduidelijkt worden met praktijkvoorbeelden. 

  
Examen/Toets 

De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt de deelnemer 
gecertificeerd. 
Bijzonderheden  

De opleiding wordt op locatie verzorgt. 
  
Duur 

De opleiding duurt 1 dag. 
  
Prijs 

(in-company traject groepsprijs € 795.00* ), Inclusief, certificaat en veiligheidspas.  
 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 

 
Groep 
minimaal 5 en max. 10 deelnemers. 
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NEN 3140 - Opleiding tot 
 
Vakbekwaam Persoon,  

Voldoend Onderricht Persoon  
 

 
 
Doel 

Na de opleiding is de deelnemer op de hoogte van de regelgeving over veilig werken aan of in de 
nabijheid van elektrische installaties. 
  

Doelgroep 
Elektromonteurs die werken aan de laagspanningsinstallatie. 
  

Toelatingsvoorwaarde 
Minimaal VMBO, of vergelijkbaar niveau 

  
Opleidingsinformatie  
 

In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• algemene bepalingen NEN EN 50110 en NEN 3140;  
• gevaren van elektriciteit; 

• invloeden van elektriciteit; 
• termen en definities; 

• onderhoud en reparatie; 
• elektrotechnische werkzaamheden; 

• bedieningswerkzaamheden; 

• gereedschappen en hulpmiddelen; 

• periodieke controle. 

De theorie in de opleiding zal verduidelijkt worden met praktijkvoorbeelden. 

  
Examen/Toets 
De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt de deelnemer 

gecertificeerd. 
 
Bijzonderheden  

De opleiding wordt op locatie verzorgt. 
  
Duur 

De opleiding duurt 1 dag. 
  
Prijs 

(in-company traject groepsprijs € 795.00* ), excl. Lesmap á € 9,50* 
Inclusief opdrachten, examen, certificaat en veiligheidspas.  

 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 
 

Groep 
Theorie max. 10 deelnemers. 
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Herinstructie tot Vakbekwaam Persoon,  
Voldoend Onderricht Persoon NEN 3140  
 
Doel 
Na de opleiding is de deelnemer op de hoogte van de regelgeving over veilig 

werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. En de eventuele 
wijzigingen op de vorige Norm. 
  

Doelgroep 
monteurs die werken aan de laagspanningsinstallatie. 
Iedereen die de opleiding NEN 3140 heeft gevolgd en schriftelijk is aangewezen als VP of VOP er, zal na 

twee jaar een herinstructie moeten gaan volgen . 
  
Toelatingsvoorwaarde 

Minimaal VMBO, of vergelijkbaar niveau , certificaat  VP of VOP  
  

Opleidingsinformatie  
 
In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• algemene bepalingen NEN EN 50110 en NEN 3140;  

• eventuele veranderingen, toevoegingen NEN 3140; 
• gevaren en invloeden van elektriciteit; 

• onderhoud en reparatie; 

• gereedschappen en hulpmiddelen; 

• periodieke controle. 

Bij deze herinstructie zal gebruikt gemaakt worden van diverse praktijkopdrachten. 
  

Examen/Toets 
De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt de deelnemer 

gecertificeerd. 
 
Bijzonderheden  

De opleiding wordt op locatie verzorgt. 
  
Duur 

De opleiding duurt 1 dag. 
  
Prijs 

(in-company traject groepsprijs € 795.00* ), excl. Lesmap á € 9,50* 
Inclusief opdrachten, examen, certificaat en veiligheidspas.  
 

*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 
 
Groep 

Theorie max. 10 deelnemers. 
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Individuele Opleiding 
 

Herinstructie tot Vakbekwaam Persoon,  
Voldoend  Onderricht Persoon NEN 3140  
Locatie Vianen ( Utrecht ) PTC Opleidingen 
 
Doel 

Na de opleiding is de deelnemer op de hoogte van de regelgeving over veilig 
werken aan of in de nabijheid van elektrische installaties. En de eventuele 
wijzigingen op de vorige Norm. 

  
Doelgroep 
monteurs die werken aan de laagspanningsinstallatie. 

Iedereen die de opleiding NEN 3140 heeft gevolgd en schriftelijk is aangewezen als VP of VOP er, zal na 
twee jaar een herinstructie moeten gaan volgen . 
  

Toelatingsvoorwaarde 
Minimaal VMBO, of vergelijkbaar niveau , certificaat  VP of VOP  
  

Opleidingsinformatie  
 
In de opleiding worden de volgende onderwerpen behandeld: 

• algemene bepalingen NEN EN 50110 en NEN 3140;  

• eventuele veranderingen, toevoegingen NEN 3140; 

• gevaren en invloeden van elektriciteit; 
• onderhoud en reparatie; 

• gereedschappen en hulpmiddelen; 

• periodieke controle. 

Bij deze herinstructie zal gebruikt gemaakt worden van diverse praktijkopdrachten. 

  
Examen/Toets 
De opleiding wordt afgesloten met een toets. Bij voldoende resultaat wordt de deelnemer 

gecertificeerd. 
 

Bijzonderheden  
De opleiding wordt op locatie verzorgt. 
  

Duur 
De opleiding duurt 1 dag. 
  

Prijs 
(in-company traject groepsprijs € 149.00* ), Inclusief lesmap, lunch, opdrachten, examen, certificaat en 
veiligheidspas.  

 
*Over deze kosten wordt 21 % BTW berekend 
 

Groep 
Theorie max. 10 deelnemers. 
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BHV—Opleidingen 

Hopelijk overkomt u het niet, maar het kan gebeuren, een ongeluk of  

Brand in uw bedrijf. Vaak duurt het enige tijd voordat de professionele 

hulp ter plaatse is, juist dan is het Belangrijk dat er collega’s zijn die  

adequaat kunnen handelen. 

  

 Door een goed BHV beleid kunnen dan de directe gevolgen van ongevallen, brand en calamiteiten 

voor de werknemers ( eventueel bezoekers e.a. ) zoveel mogelijk beperkt worden. 

  

Onze opleidingen zijn er op gericht de werknemers die de rol van BHV er binnen het bedrijf gaan 

vervullen terdege opgeleid worden. 

 

De praktische vaardigheden van de cursist staan centraal in deze cursusen. De theoretische kennis 

kan vooraf opgedaan worden en een aantal oefenexamens kunnen online op deze website beoefend 

worden. In de cursus worden de onderdelen levensreddende handelingen, brandbestrijding en 

samenwerken met externe hulpverleners en natuurlijk de AED Defibrillator praktisch geoefend. 

 
Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon binnen het  
bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren: 
  

· Eerste hulp bij ongevallen. 
· Bestrijden van brand. 

· Het in noodsituaties evacueren van werknemers 
  
 Het aantal BHV-ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet. Wel moet je bij  

het bepalen van het aantal BHV-ers en bij de manier waarop je de BHV  
organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf en de risico's binnen je bedrijf. 
Voorbeeld: werknemers die op hoogte en met veel zware voorwerpen werken lopen meer risico om 

bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter een computer werken. 
  
Om te zorgen dat de BHV-er zijn taak goed kan uitvoeren zijn er cursussen en  

opleidingen. Als de risico’s in het bedrijf klein zijn, voldoet vaak alleen de  
BHV-opleiding. 
  

Zo niet, dan is het aan te raden om de BHV-er een complete  
EHBO-cursus plus een opleiding Brandbestrijding te laten volgen. 
  

BHV-opleiding 
Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval 
van een noodsituatie. Daarom moet jij als werkgever ervoor zorgen dat alle BHV-ers beschikken over 

een goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren.  
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BHV bedrijfshulpverlener 

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon binnen 
het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren: 
 

• Eerste hulp bij ongevallen. 

• Bestrijden van brand. 

• Het in noodsituaties evacueren van werknemers 
  
Het aantal BHV-ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet. Wel moet je bij het bepalen van het aantal 
BHV-ers en bij de manier waarop je de BHV organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf 

en de risico's binnen je bedrijf. 
  
BHV-opleiding 

Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van 
een noodsituatie. Daarom moet jij als werkgever ervoor zorgen dat alle BHV-ers beschikken over een 
goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. 

  
Diploma/certificaat: 
Certificaat of certificaat volgens NIBHV-norm. 

Geldigheid certificaat: 1 jaar (de herhalingscursus duurt 1 dag) 
 

Korte inhoud cursus: 
Deel 1; Levensreddende Handelingen (LH) 
* Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten); 

* Noodvervoersgreep van Rautek; 
• Vitale functies; 
• Beademen en reanimatie (voor volwassenen); 

• Verstikking en vergiftiging; 
• Shock; 
• Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer); 

• Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk, oogletsel); 
• Toets. 
 

Deel 2; Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen 
• Taken van de bedrijfshulpverlener; 
• Communicatiemiddelen tijdens incident; 

• Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen); 
• Ontruimingen; 

• Belang van nazorg; 
• Toets. 
 

Cursus vorm: 
Basis  - 1 dag 
In groepen van ongeveer 8-12 cursisten wordt afwisselend theorie en praktijkles gegeven. 

  
Kosten 
De prijs per deelnemer in overleg 

  
Examen: 
Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel theorie als praktijk. Deelnemers 

die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor 
het onderdeel Levensreddende Handelingen en hoeven dit cursusonderdeel niet bij te wonen 
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BHV Herinstructie 

Een bedrijfshulpverlener (BHV-er) is een aangewezen persoon 
binnen het bedrijf die de volgende taken kan uitvoeren: 

  

• Eerste hulp bij ongevallen. 
• Bestrijden van brand. 

• Het in noodsituaties evacueren van werknemers 
  
Het aantal BHV-ers dat je aanstelt, ligt niet vast in de wet. Wel moet 
je bij het bepalen van het aantal BHV-ers en bij de manier waarop je 

de BHV organiseert, rekening houden met de grootte van je bedrijf 
en de risico's binnen je bedrijf. Voorbeeld: werknemers die op hoogte en met veel zware voorwerpen 

werken lopen meer risico om bij een ongeval betrokken te raken dan werknemers die op kantoor achter 
een computer werken. 
  

BHV-opleiding 
Samen met de werknemers moet de werkgever zorgen dat iedereen weet wat te doen in het geval van 
een noodsituatie. Daarom moet jij als werkgever ervoor zorgen dat alle BHV-ers beschikken over een 

goede opleiding en uitrusting om hun taken goed uit te voeren. 
  
Diploma/certificaat: 

Certificaat of certificaat volgens NIBHV-norm. 
Geldigheid certificaat: 1 jaar (de herhalingscursus duurt 1 dag) 
 

Korte inhoud cursus: 
Deel 1; Levensreddende Handelingen (LH) 
* Algemene regels voor het verlenen van eerste hulp (vijf belangrijke punten); 

* Noodvervoersgreep van Rautek; 
• Vitale functies; 
• Beademen en reanimatie (voor volwassenen); 

• Verstikking en vergiftiging; 
• Shock; 

• Uitwendig (ernstig) bloedverlies en het verbinden hiervan (verbandleer); 
• Plaatselijk letsel (brandwonden, botbreuk, oogletsel); 
 

Deel 2; Communicatie, Brandbestrijding en Ontruimingen 
• Taken van de bedrijfshulpverlener; 
• Communicatiemiddelen tijdens incident; 

• Brandbestrijding (brand drie- en vijfhoek, brandstadia, kleine blusmiddelen); 
• Ontruimingen; 
• Belang van nazorg; 

 
Cursus vorm: 
1 of 2 dagdelen  

 
Kosten 
In overleg 

  
Examen: 

Het examen wordt aan het einde van elk onderdeel afgenomen, zowel theorie als praktijk. Deelnemers 
die in het bezit zijn van een geldig EHBO-diploma met aantekening reanimatie krijgen vrijstelling voor 
het onderdeel Levensreddende Handelingen en hoeven dit cursusonderdeel niet bij te wonen 
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EHBO 

Dagelijks gebeuren er ongelukken. Thuis, op straat of op het 

werk. Variërend van ernstige tot minder ernstige ongevallen.  
 
Nog te vaak wordt er bij een ongeluk vertrouwd op het initiatief 

van een voorbijganger of collega, of wacht men op een arts of 
een ambulance. In zo’n geval kan een EHBO cursus van 

levensbelang zijn!  
 
Na het volgen van de EHBO cursus bent u in staat om op een 

juiste wijze Eerste Hulp te verlenen aan een medemens. 
Bovendien kunt u met inzicht en kennis van letsels helpen om 
preventief ongelukken te voorkomen. 

 
Inhoud en EHBO examen 
De Basiscursus EHBO bestaat uit twee lesdagen van 09.00 tot 17.00 uur waarin u alle aspecten worden 
bijgebracht om Eerste Hulp te kunnen verlenen. Om de praktijkoefeningen zo realistisch mogelijk te 

maken, worden Lotusslachtoffers ingeschakeld die een ongevalsituatie naspelen. U leert dan de theorie 
direct toe te passen in de praktijk. Hierdoor zal u de Basiscursus EHBO als boeiend en dynamisch 
ervaren! 

 
De EHBO cursus wordt verzorgd door zeer ervaren docenten conform de richtlijnen van het Oranje Kruis 
en behandelt de volgende onderwerpen: 

 

• Vijf belangrijke punten 
• Stoornissen in het bewustzijn 

• Stoornissen in de ademhaling 

• Stilstand van de bloedsomloop 
• Ernstige uitwendige bloedingen 

• Shock 
• Het gebruik van een AED 

• Brandwonden 

• Kneuzing en verstuiking 
• Ontwrichting en botbreuken 

• Oogletsels en vergiftiging 
• Elektriciteitsongevallen 

• Letsels door koude en letsels door warmte 
• Vervoer over korte afstand 

• Verband en hulpmiddelen 

• Het menselijk lichaam 
  
Cursus- en examenkosten op locatie klant 
Het cursusgeld voor de Basis EHBO cursus is afhankelijk van het aantal deelnemers. vraag naar onze 

scherpe prijzen. wij maken graag een maatwerk offerte voor u !  
 
De Basiscursus EHBO wordt afgesloten met een erkend Oranje Kruis EHBO examen. Het examen omvat 

een theoretisch en een praktisch gedeelte. Bij goed gevolg ontvangt u het Oranje Kruis Diploma Eerste 
Hulp. De examenkosten bedragen € 64,50. Het Diploma Eerste Hulp behoudt, mits u jaarlijks deelneemt 

aan de Herhalingscursus EHBO, twee jaar zijn geldigheid.  
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Opleidingslocatie 
 

 

Indoor opleidingscentrum 

 

PTC Opleidingen heeft in Amersfoort de beschikking over een indoor opleidings- 
centrum. Hier kan in een goede ‘leeromgeving’ theorie- en praktijkles worden 
gegeven en kunnen de examens worden afgenomen onder de daarvoor 
vereiste condities.  
 
Machines zoals, Hoogwerker, heftrucks, EPT en verreikers zijn aanwezig. Voor 
het werken met de heftruck en de verreiker zijn diverse materialen 
beschikbaar om de examenoefeningen mee te verrichten. 
 
Cursisten die een één- of meerdaagse cursus op één van onze eigen 
opleidingslocaties volgen, krijgen een lunch aangeboden. Deze is bij de 
cursusprijs inbegrepen. 
 
Vrijwel alle opleidingen kunnen ook op locatie (incompany) verzorgd worden. 
Onze instructeurs nemen presentatiebenodigdheden en voorzieningen voor 
de praktijktraining  mee. Hiervoor worden geen extra kosten berekend. 
 
Wel moet de accommodatie voor het theorie- en praktijkgedeelte aan de 
vereiste locatievoorwaarden van de exameninstelling voldoen.  
 

 

Locatie Waarder 
 
     Locatie Vianan 

 

 

 

 

 

 
 
Tel       : 085- 06 05 410 
e-mail  : info@ptc-opleidingen.nl 
site      : https://www.ptc-opleidingen.nl/ 
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