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ONLINE LEREN  
OMGAAN MET KLEINE BLUSMIDDELEN

Bij een beginnende brand is correct en vooral snel handelen van groot belang. Het 
bewaren van rust en overzicht is daarbij essentieel. Met de training ‘Online Leren 
Omgaan met kleine blusmiddelen’ worden kennis en praktijk op interactieve wijze 
eigen gemaakt. Zo wordt de veiligheid voor uw bedrijf en medewerkers een zeker-
heid.

‘Online Leren Omgaan met kleine blusmiddelen’ is voor medewerkers die binnen het bedrijf verant-

woordelijk zijn of worden voor het blussen van een beginnende brand. 

LEERDOELEN KENNIS

LEERDOELEN PRAKTIJK

De deelnemer is na het volgen van ‘Online Leren Omgaan met kleine blusmiddelen’ bekend met de 

noodzakelijke voorkennis voor de praktijktraining.

Op de praktijktraining leert de cursist:

TRAININGSDUUR

IVM Online Leren biedt de mogelijkheid om te leren wanneer, waar en hoe de deelnemer het zelf wil. In 

eigen tempo en naar eigen leerbehoefte. Voor ‘Online Leren Omgaan met kleine blusmiddelen’ staat een 

studiebelasting van 1 uur online leren en 2 uur praktijktraining.

VOOR WIE?

1. Het stappenplan te volgen bij een brandmelding.

2. Uitvoeren van de volgende handelingen: 

 -   Blussen van kleine brand met 3 soorten blusmiddelen  

(CO2, sproeischuim, slanghaspel)

 -  Openen deur op een veilige manier

TRAININGSMIX VAN ONLINE EN PRAKTIJKLEREN

‘Online Leren BHV Omgaan met kleine blusmiddelen’ bestaat uit een combinatie van online leren en 

leren in de praktijk. De training bestaat uit de volgende onderdelen:

- Online Leren Omgaan met kleine blusmiddelen                               

- Praktijk Omgaan met kleine blusmiddelen 
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AANMELDEN?

Voor actuele informatie kijkt u op bhv.werkveilig.nl, of neem contact op met onze accountmanagers.

Groepsgrootte

Beoordeling 

Overig

Toelatings- 
voorwaarden

Benodigde  
certificaten

maximaal 16 deelnemers

-     Online leren wordt afgesloten met een eindtoets. Tijdens de praktijk-

training beoordeelt de trainer de uitvoering van handelingen tijdens  

de oefeningen.

- IVM certificaat

-  IVM verstrekt op eigen (IVM) locatie helm, overall, handschoenen en  

veiligheidslaarzen. 

-   De deelnemer dient lichamelijk in staat te zijn tot het volgen van de  

training.

Om te mogen deelnemen aan de praktijktraining moet de cursist  

geslaagd zijn voor de eindtoets van ‘Online Leren kleine  

blusmiddelen’.

Geen

REAGEER OP EEN MELDING

BHV-stappenplan

ONDERZOEK DE SITUATIE

BEOORDEEL DE SITUATIE

VERDEEL DE TAKEN

NEEM VEILIGHEIDSMAATREGELEN

EVALUEER

ACTIE
Ontruimen, 1e hulp verlenen, blussen

SCHAKEL
PROFESSIONELE

HULP IN

INFORMEER
PROFESSIONELE
HULPDIENSTEN

als nodig

als nodig
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STAPPENPLAN

PRAKTISCHE INFORMATIE

IVM STAPPENPLAN SCREENSHOT IVM ONLINE LEREN


