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De Arbeidsomstandighedenwet en het Arbeidsomstandighedenbesluit heb-

ben onder meer betrekking op de bedrijfshulpverlening. 

De taken van een bedrijfshulpverlener zijn:

■ eerste hulp 

■ beperking en bestrijding van een beginnende brand

■ ontruiming 

■ communicatie.

Deze brochure is bedoeld om duidelijkheid te verschaffen

over de minimaal vereiste vaardigheden en kennis die een

bedrijfshulpverlener moet beheersen. 

De vaardigheden en kennis zijn per taakgebied vastgelegd in

een opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener. 

Het opleidingsprofiel is een co-productie van de departe-

menten van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. 

Het opleidingsprofiel heeft een tweeledige functie:

■ Als hulpmiddel voor de werkgever om een opleiding op 

het gebied van de bedrijfshulpverlening te selecteren in 

het opleidingsaanbod. 

■ Als houvast voor opleidingsinstituten om een opleiding 

tot bedrijfshulpverlener vorm te geven.

Het profiel is omschreven in termen van kennis en vaardigheden die de

bedrijfshulpverlener moet beheersen. 

Bij iedere vaardigheid en kennis staat het gedragsniveau tussen haakjes

aangegeven.  

Een uitleg van de gebruikte afkortingen en een nadere omschrijving van de

gedragsniveaus vindt u op de volgende pagina. 

Het opleidingsprofiel is een lijst met kennis en

vaardigheden waarover bedrijfshulpverleners moeten

beschikken om hun taken te vervullen



Het opleidingsprofiel van de bedrijfshulpverlener

Taakgebied:  eerste hulp

Bedrijfshulpverleners....

... kunnen een gevaarlijke situatie als zodanig herkennen en kunnen de juiste maatregelen nemen ten 

behoeve van hun veiligheid en die van het slachtoffer (t)

... kunnen het slachtoffer in noodsituaties verplaatsen (m2)

... kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd (t) 

... kunnen het slachtoffer gerust stellen (t) 

... kunnen op de juiste wijze voor deskundige hulp zorgen (t)

... zijn vaardig in het verlenen van eerste hulp bij: 

■ bewustzijnsstoornissen (t + m2)

■ ademhalingsstoornissen (t + m2)

■ bloedsomloopstoornissen (t + m2)

■ uitwendige bloedingen (t + m2)

... kunnen eerste hulp verlenen bij: 

■ shock (t)

■ uitwendige wonden (t)

■ brandwonden (t)

■ botbreuken (t)

■ oogletsel (t)

... kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “eerste hulp” (t)

Taakgebied:  beperking en bestrijding van een beginnende brand

Bedrijfshulpverleners.... 

... kunnen een beginnende brand beperken en bestrijden (t + m1)

... kunnen veiligheidsvoorzieningen gebruiken (t + m1)

... (her)kennen de belangrijkste functies van de brandpreventieve maatregelen en voorzieningen (t)

... kunnen de branddriehoek toepassen (t)

... kennen de ontwikkeling van een brand (t)

... kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “beperking en bestrijding van een beginnende 

brand” (t)

Taakgebied:  ontruiming 

Bedrijfshulpverleners....

... kunnen een ontruiming begeleiden (t)

... kunnen gebruik maken van de veiligheidsmiddelen (t) 

... kennen het ontruimingsplan en het doel ervan (t)

... kennen de vluchtroute en het gebruik ervan (t)

... kennen de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen (t)

... kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “ontruiming” (t)

Taakgebied:  communicatie 

Bedrijfshulpverleners....

... kunnen op de juiste wijze een ongeval of brand melden (t)

... kunnen bedrijfsintern communiceren (t)

... kunnen hulpverleningsdiensten van relevante informatie voorzien (t)

... weten wat relevante informatie is voor andere diensten (i)

... kunnen communicatiemiddelen hanteren (t)

... kennen hun afgebakende rol binnen het taakgebied “communicatie” (t)

Betekenis van de gedragsniveaus (Bron: brandweerexamenreglementen)

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

De studiebelasting

De studiebelasting van de opleiding bedrijfshulpverlener omvat 16 uur. De studiebelasting is een

indicatie voor de tijd die een cursist gemiddeld moet investeren om de opleiding met goed gevolg af te

ronden. Dit gegeven speelt een belangrijke rol bij de planning van de opleidingen. Het biedt aan zowel

werkgevers als cursisten inzicht of de opleidingsinspanning realiseerbaar is.



Opleiding en examinering

De keuze van een opleidingsinstituut is vrij. Het is wenselijk om aan het einde van

de opleiding een toets of examen te laten plaatsvinden waarin de cursist  moet

aantonen de onderwerpen te beheersen. Ook de keuze van een examenbureau is

vrij. Wel verdient het aanbeveling dat het examenbureau dat de toets afneemt

onafhankelijk is van het opleidingsinstituut. Deze onafhankelijkheid bevordert een

objectieve examinering en daarmee een grotere kwaliteitsgarantie. Bij het goed

doorlopen van een examen kan een certificaat aan de cursist worden afgegeven.

Dit certificaat verschaft de werkgever garantie dat de persoon de basistaken als

bedrijfshulpverlener kan uitvoeren. Het is hierbij uiteraard wel noodzakelijk om alle

opgedane kennis en vaardigheden te onderhouden.

Wanneer is een opleiding op basis van dit profiel
toepasselijk?

Op grond van een risico-inventarisatie moet een bedrijf of instelling bepalen of een

opleiding op basis van dit opleidingsprofiel bedrijfshulpverlener toepasselijk is.

Indien dit het geval is, zoals bijvoorbeeld op een basisschool, kan worden volstaan

met een opleiding op basis van dit standaard-profiel 

Wanneer is een opleiding op basis van dit profiel 
niet noodzakelijk?

Het is denkbaar dat de risico-inventarisatie uitwijst dat een opleiding op basis van

het opleidingsprofiel niet nodig is, bijvoorbeeld in het geval van een loonwerker. Er

kan dan worden volstaan met een eenvoudige, schriftelijke instructie. 

Wanneer is een opleiding op basis van dit profiel
onvoldoende?

Het is ook denkbaar dat de risico-inventarisatie aantoont dat er

bedrijfshulpverleners met extra of gespecialiseerde vaardigheden noodzakelijk zijn.

Dit kan het geval zijn bijvoorbeeld in een ziekenhuis of in een industrie-gebouw.

Dan moeten er bedrijfshulpverleners zijn die meer opleiding hebben gevolgd dan

de opleiding op basis van dit standaard-profiel. Dit zal met name het geval zijn

voor de specialisaties eerste hulp en brandbestrijding.

Wat is de relatie tussen een brandbeveiligingsconcept
en bedrijfshulpverlening
Een brandbeveiligingsconcept biedt inzicht in de samenhang tussen noodzakelijke

brandbeveiligingsmaatregelen en -voorzieningen die nodig zijn voor een bepaald

gebouwtype. Eén van deze voorzieningen is een adequate organisatie van de

bedrijfshulpverlening.

De werkgever heeft de verantwoordelijkheid om alle maatregelen en voorzieningen

uit te voeren ten behoeve van de organisatie van de bedrijfshulpverlening. 

De werkgevers moeten ervoor zorgen dat alle voorwaarden aanwezig zijn om de

bedrijfshulpverleners hun taken laten uitvoeren. 

Uitgangspunt is dat de taken van de bedrijfshulpverlener worden uitgevoerd

binnen de tijdsfasen van het normatief brandverloop uit het van toepassing zijnde

brandbeveiligingsconcept. 

Een brandbeveiligingsconcept biedt vanuit de filosofie

van de veiligheidsketen een kader voor het beveiligen

van een bouwwerk of activiteit.



Inlichtingen opleidingsprofiel

De onderstaande instanties hebben meegewerkt aan de ontwikkeling 

van het opleidingsprofiel en kunnen nadere inlichtingen geven:

Nederlands Bureau Brandweerexamens Tel 010 - 2586200

Cypresbaan 18 Fax 010 - 4587766

2908 LT Capelle aan den IJssel

Nederlands Instituut voor Tel 026 - 3552400

Brandweer en Rampenbestrijding Fax 026 - 3515051

Kemperbergerweg 783

6816 RW Arnhem

Federatie Nederlandse Vereniging Tel 070 - 3886976

bedrijfshulpverlening Fax 070 - 3844186

Postbus 16800

2500 BV Den Haag

Het Oranje Kruis Tel 070 - 3549111

Kanaalweg 3 Fax 070 - 3584151

2584 CC Den Haag

De Stichting Bedrijven met Bedrijfsbrandweer Tel 01813 - 24582

Postbus 385 Fax 01813 - 24833

3220 AJ  Hellevoetsluis 

De Inspectiedienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid is bevoegd tot

het geven van een oordeel over de bedrijfshulpverleningsorganisatie.

Algemene Inspectiedienst SZW Tel 070 - 3335036

Postbus 90801 Fax   070 - 3336612

2509 LV ‘s-Gravenhage

Centraal Kantoor Inspectiedienst SZW Tel   070 - 3335107

Postbus 90801 Fax   070 - 3334002

2509 LV ‘s-Gravenhage

Inspectiedienst SZW, Regio Noord Tel 050 - 5225880

Engelse Kamp 4 Fax 050 - 5267202

9722 AX Groningen

Inspectiedienst SZW, Regio Noordwest Tel 020 - 5812612 

Postbus 58366 Fax 020 - 6864703

1040 HJ Amsterdam

Inspectiedienst SZW, regio Midden-Nederland Tel   030 - 2305600 

Postbus 820 Fax   030 - 2305680

3500 AV  Utrecht

Inspectiedienst SZW, Regio Oost Tel 026 - 3557111

Postbus 9018 Fax 026 - 4424046

6800 DX Arnhem

Inspectiedienst SZW, Regio Zuidwest Tel 010 - 4798300

Postbus 9580 Fax 010 - 4797093

3007 AN Rotterdam

Inspectiedienst SZW, Regio Zuid*  Tel 043 - 3219251

Postbus 300 Fax 043 - 3213052

6200 AH Maastricht 

* Eind 1996 verhuist dit kantoor naar Roermond.

Voor algemene informatie over opleidingen kunt u terecht bij de

directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministerie van

Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling Brandweer-

zorg, telefoon 070 - 4267357.

Voor informatie over brandbeveiligingsconcepten kunt u terecht

bij de directie Brandweer en Rampenbestrijding van het ministe-

rie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, afdeling

Veiligheidsbeleid,  telefoon 070 - 4267375.

De volgende brandbeveiligingsconcepten zijn reeds uitgegeven

en te bestellen bij het Logistiek Centrum van de directie

Brandweer en Rampenbestrijding:

■ cellen en cellengebouwen, 

bestelnummer 7610943011  (f 15,00 per stuk)

■ gezondheidszorggebouwen, 

bestelnummer 7610943012  (f 15,00 per stuk)

■ woningen en woongebouwen, 

bestelnummer 7610943013  (f 15,00 per stuk)

■ gebouwen met een publieksfunctie, 

bestelnummer 7610953014  (f 17,50 per stuk)

■ industriegebouwen, 

bestelnummer 7610953032  (f 17,50 per stuk)

■  beheersbaarheid van brand, 

bestelnummer 7610953034  (f 15,00 per stuk)

■  logies- en bijzondere woongebouwen, 

bestelnummer 7610963037  (f 15,00 per stuk)

■  kantoor- en onderwijsgebouwen, 

bestelnummer 7610963038  (f 15,00 per stuk)

Bij bestelling van de gehele serie wordt een gratis bewaar-

cassette bijgeleverd.

Deze leaflet is schriftelijk te bestellen (gratis, bestelnummer

7610943020F)  bij het Logistiek Centrum van de directie

Brandweer en Rampenbestrijding, Chroomstraat 151, 

2718 RJ  Zoetermeer, fax 079 - 3614986 


