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Algemeen
Opleiders kunnen na aanmelding van het lidmaatschap examens aanvragen via de
Nederlandse Vereniging Bedrijfshulpverlening (verder te noemen.NVB).
De examens moeten worden afgenomen door een onafhankelijke examinator. Dit
wil onder andere zeggen dat diegene, die het schriftelijk examen afneemt, niet als
docent tijdens de cursus de lessen heeft verzorgd.
Aanvragen
Een examen wordt door middel van het “Aanvraagformulier Examens” 15
werkdagen van te voren aangevraagd bij het kantoor van de NVB. Bij de aanvraag
worden de data/tijd en aangegeven waarop de kandidaten hun verrichtingen voor
het praktisch examen uitvoeren en de datum/tijd van het schriftelijk examen. De
aanvraag dient altijd vergezeld te gaan van de namen van de docenten van de
BHV-cursus. Formulieren zijn op het kantoor van de NVB en /of de website NVB
(http://www.nvb-bhv.nl/) te verkrijgen.
Examenvoorzitter
Opdrachtgevers die een relatie met de NVB hebben kunnen een examenvoorzitter
voordragen. De examenvragen voor het theorie-examen en de multiple choice
invullijsten worden aan de examenvoorzitter toegestuurd. De examenvoorzitter
gaat confidentieel om met deze documenten. Direct na afloop van het examen
worden de examenvragen en antwoordformulieren opgestuurd naar de NVB in
Lochem. De examenstaat blijft op het kantoor van de NVB te Lochem.
Beoordeling Praktijk
De docent beoordeelt tijdens de cursus of de kandidaat de praktijk voldoende
beheerst om, na het slagen voor de schriftelijke toets, een certificaat te mogen
ontvangen. De onderdelen waarop een cursist een voldoende moet behalen staan
op het praktijk formulier.
Mocht een kandidaat niet voldoen aan de praktische vaardigheden, dan moet dat
door de docent op het praktijk formulier worden ingevuld. De kandidaat krijgt
gelegenheid een herexamen te doen.
Kwalificatie Docent BHV-Basis
Hiervoor moet de docent kunnen aantonen tenminste aan de onderstaande
kwalificatie-eisen te voldoen. Een kopie van deze kwalificatie moet ter goedkeuring
opgestuurd worden naar het kantoor van de NVB te Lochem.

NVB Lochem examenprotocol juli 2017

2

Opleiding
Een der volgende disciplines:
Docent Brand, Evacuatie, Communicatie
• MVK of onderbrandmeester met
Instructeurbevoegdheid
• Instructeur BHV of Coördinator BHV of
Hoofd BHV met Kiwa certificaat
• Andere gelijkwaardige opleiding door
NVB goedgekeurd
Docent Eerste Hulpverlening
• Oranje Kruis Instructeur Eerste Hulp
• Andere gelijkwaardige opleiding door
NVB goedgekeurd

Ervaring
Minimaal 3 jaar ervaring binnen BHV

Minimaal 3 jaar ervaring binnen BHV

Kandidaat docenten, die aan de gestelde eisen voldoen, krijgen een aanstelling
voor 3 jaar om als docent bedrijfshulpverlener -Basis examens af te nemen. Dit
kan telkens met periodes van drie jaar verlengd worden. De NVB zal voor het
verstrijken van de periode van 3 jaar een uitnodiging tot verlenging richten aan de
docent of de organisatie namens welke de docent optreedt. Verlenging vervalt als
de docent niet meer voldoet aan de kwalificaties. Bij aanmelding of tussentijdse
hercertificatie van zijn competenties stuurt de docent of organisatie een kopie
daarvan aan de NVB ter completering van zijn geregistreerde gegevens.
Kosten
Als de opleidingsorganisatie voor een examenvoorzitter zorgt, zijn de kosten
daarvan voor haar rekening. Wanneer de opleider zelf zorgt voor een
examenvoorzitter, dan dient deze persoon eerst geregistreerd te worden als
examenvoorzitter bij de NVB. Het aangevraagde examen wordt verzonden
exclusief de antwoorden van de examenvragen. Het examen wordt door de
opleider per omgaande retour gezonden en men ontvangt binnen een paar dagen
de examenuitslag.
De examenkosten bedragen voor leden € 18,75 p.p. excl. BTW en verzendkosten,
inclusief certificaat en persoonspas.
Of:
•
Een examinator wordt benoemd door de NVB, komt op de examenlocatie
en neemt het examen af, waarna de cursisten gelijk weten of ze geslaagd zijn of
niet.
De kosten bedragen voor een examenvoorzitter van de NVB € 80,00 excl.
reiskosten. De examenkosten bedragen voor leden € 18,75 p.p. excl. BTW,
inclusief certificaat en persoonspas.
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Her-certificatiekosten voor het geldig houden van de BHV-pas staan vermeld op de
tarievenlijst NVB-examens.
Audit
De NVB audit steekproefsgewijs de examens. De opdrachtgever is verplicht de
auditer toegang te verlenen tot de examen- dan wel leslocatie en de door hem
gewenste gegevens met betrekking tot het examen te overleggen.
BHV-pas, geldigheid en verlenging
De NVB neemt zo snel mogelijk een certificatiebeslissing aan de hand van de
teruggestuurde formulieren. Deelnemers die zijn geslaagd ontvangen via de
opleider een BHV-pas van de NVB. Op de pas kan desgewenst het logo van het
opleidingsinstituut mede worden aangebracht. De pas heeft een geldigheid van
een jaar en kan telkens met een jaar verlengd worden als middels een oefenpresentielijst door de opleider aangetoond wordt dat de kandidaat voldoet aan de
geldende competenties.
Herhalingstraining
BHV’ers, met een NIBHV certificaat kunnen het certificaat laten vervangen, na een
herhalingstraining in een NVB certificaat of een BHV pasje. Een pasje of certificaat
kost € 5,25 per stuk.
Klachtenprocedure
Kandidaten kunnen schriftelijk reclamaties indienen over het verloop van het
praktische en schriftelijke examen bij het bestuur van de NVB in Lochem.
Rechtsgrond
De aanvraag van een examen middels het “Aanvraagformulier BHV-Examens”, dat
als bijlage aan dit protocol is toegevoegd, geldt als overeenkomst waarop
Nederlands Recht van toepassing is. Opdrachtgever vrijwaart de NVB van enige
aansprakelijkheid van materiële dan wel persoonlijke schade, die kandidaten of
bedrijven tijdens een examen kan overkomen voortvloeiend uit handelingen en
verrichtingen, die tijdens een examen uitgevoerd worden.
Procedure aanvraag NVB examen BHV
Via het NVB examen aanvraagformulier minstens 2 weken van te voren. Dit i.v.m.
het maken van het examen en het verzenden, zodat u het examen ruim op tijd
ontvangt.
Standaard ontvangt u nadat alle examenopgaven en bijbehorende formulieren zijn
geretourneerd middels de bijgevoegde antwoordenvelop, de NVB BHV certificaten
na ongeveer 12 werkdagen. Wilt u pasjes hierbij, dan graag even aangeven (met
eigen logo op achterkant is mogelijk). Tevens ontvangen we graag de namen van
de deelnemers digitaal. Ook hiervoor is een standaard formulier waarin de
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gegevens worden ingevoerd. Wij kopiëren deze gegevens dan 1 op 1 in ons
systeem en zo kunnen we fouten proberen te voorkomen.
Prijs € 13,50 p.p. excl. BTW en verzendkosten (met pasje € 18,75 p.p. excl. BTW
en verzendkosten).
Procedure aanvraag BHV herhalingen
Aanvragen kunnen van te voren met het formulier aanvraagformulier hercertificatie. U ontvangt van ons een registratienummer. De deelnemers kunt u aan
ons doorgeven met het excel formulier deelnemerslijst. Ook dit bestand is dus
danig aanpast dat wij weer een 1 op 1 kopie kunnen maken naar ons
registratiesysteem. Op deze manier is de verwerkingstijd van de pasjes maximaal
12 werkdagen.
Prijs € 5,25 p.p. excl. BTW en verzendkosten.
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