
 

 

BHV OP HET SAENREDAM 

Wat is BHV? 
 
Elk bedrijf, school of instelling is volgens de Arbo-wet verplicht te zorgen voor 
een goede bedrijfshulpverlening (=BHV). Zo kan direct worden ingegrepen 
tijdens een brand of andere calamiteiten en wordt er veel leed voorkomen bij 
werknemers en leerlingen. 

 
 

Het aantal bedrijfshulpverleners (BHV-er) binnen een school hangt af van de 
schoolgrootte en van de risico's binnen de organisatie. Op basis van een Risico 
Inventarisatie en Evaluatie wordt vastgesteld hoeveel BHV-ers een school nodig 
heeft. Er wordt ook rekening gehouden met het aantal docenten, leerlingen en 
bezoekers die aanwezig kunnen zijn. Dit omdat de schoolorganisatie hier ook 
verantwoordelijk voor is. 

 

Een school is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het uitvoeren van de BHV. 
Zoals bekend zal het zelf achteraf duidelijk moeten maken, het maximale te hebben 
gedaan om calamiteiten te bestrijden. 

 

Werknemers (docenten en niet lesgevend personeel die bij de BHV zitten) dienen 
een BHV cursus te volgen om BHV-er te worden. Op onze school zijn er 12 
personeelsleden BHV-er. Bedrijfshulpverleners leren tijdens de cursus een 
beginnende brand te bestrijden, eerste hulp te verlenen en personen uit een pand te 
evacueren. 

 

Veelgestelde vragen over de BHV: 
 
Geldt de BHV-verplichting ook voor mijn school? 
Iedere werkgever is verplicht goed voorbereid te zijn op ongevallen, brand en 
ontruiming. De BHV taken (Brand en/of ontruiming en eerste hulp) moet worden 



 

 

verdeeld over meerdere personen. Het gaat er om dat de school ten allen tijde de 
wettelijke BHV taken kan uitvoeren (brandbestrijding, eerste hulp en ontruiming). 

 
Wat zijn specifieke aspecten voor de BHV op scholen? 

In bedrijven is de bedrijfshulpverlening verantwoordelijk voor ontruiming, (beperkte) 
brandbestrijding, EHBO en communicatie met de hulpdiensten. Het niet-BHV- 
personeel hoeft alleen maar de basis noodprocedures zoals de vluchtroutes en het 
noodnummer te weten, zoals aangegeven op de ‘wat te doen bij’ bordjes die door het 
gebouw verspreid zijn. Bij leerkrachten ligt er meer verantwoordelijkheid, ook al zijn 
ze formeel geen BHV’ers. Elke leerkracht is verantwoordelijk voor het ontruimen van 
zijn/haar klas. 

 

Wat is de normtijd bij calamiteiten? 
• bij een brand moet binnen 4 tot 6 minuten een BHV’er aanwezig zijn; 
• bij een levensbedreigend ongeval moet binnen 3 minuten een BHV’er bij het 
slachtoffer aanwezig zijn; 
• bij een niet-levensbedreigend ongeval moet de BHV’er binnen 4 tot 6 minuten bij 
het slachtoffer aanwezig zijn; 
• bij een ontruiming moeten aanwezigen binnen 1 minuut na de melding achter een 
brandwerende scheiding zijn gebracht; 
• bij een ontruiming van het hele gebouw moeten alle aanwezigen binnen 15 minuten 
na de melding buiten het gebouw zijn gebracht. 

 

Is EHBO nog steeds verplicht? 
EHBO is alleen verplicht als uit de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E) is 
gebleken dat de kans op een ongeval groter is dan bij een gemiddeld bedrijf. Een 
BHV-er is opgeleid in het bieden van Levensreddende Eerste Handelingen. Wanneer 
blijkt dat dit onvoldoende deskundigheid is, moeten de capaciteiten uitgebreid 
worden met opleiding of EHBO. Op Het Saenredam zijn er, naast de BHV- ers, nog 4 
gediplomeerde EHBO-ers 

 
 

 

Wat leren BHV-ers? 
BHV-ers leren een aantal primaire handelingen zoals levensreddend handelen, 



 

 

brandbestrijding, hoe te alarmeren en wat er zoal bij een ontruiming komt kijken. 
Kortom: een BHV-er leert een doortastende hulpverlener te zijn en heeft een 
voorpostfunctie tot de aankomst van professionele hulpverlening. 

 

 

 

 
Ontvangen de BHV-ers een certificaat? 
Ja, alle BHV-ers ontvangen een handige draagpas die ze bij zich kunnen dragen en 
eventueel aan de Arbeidsinspectie kunnen tonen. 

 
Hoe lang duurt een BHV-training? 
De basistraining duurt 2 hele dagen en de jaarlijkse herhaling duurt 1 dag. 

 

Moet een BHV-er perse elk jaar op herhaling? 
Een BHV-er is tijdens werktijd altijd ‘in functie’ en zal altijd datgene moeten uitvoeren 
dat de werkgever van hem/haar verwacht. Dit houdt in dat alle vaardigheden van een 
BHV-er te allen tijde op peil moeten zijn. Omdat BHV-taken niet dagelijks worden 
uitgevoerd en de kennis en vaardigheden bij nood direct paraat moeten zijn is 
jaarlijkse herhaling noodzakelijk. Bij de herhalingslessen worden de nieuwste 
medische en technische inzichten toegepast. Binnen één jaar en drie maanden na 
datum van afgifte moet een herhalingscertificaat worden behaald. Zo niet, dan 
verliest het diploma van NIBHV Basisopleiding Bedrijfshulpverlener zijn geldigheid. 

 
 

Moet de school een bedrijfsnoodplan of ontruimingsplan hebben? 
In eisen die de gemeente stelt via het gebruiksbesluit kan staan dat de school moet 
beschikken over een ontruimingsplan. Daarnaast is het verplicht om de BHV goed te 



 

 

organiseren en medewerkers voor te lichten over noodprocedures. Middels een 
bedrijfsnood- of ontruimingsplan worden afspraken gemaakt over hoe te handelen bij 
een calamiteit en kan iedere aanwezige voorlichting krijgen over het handelen bij 
calamiteiten. Belangrijk onderdeel van bovenstaande plannen zijn de 
ontruimingsplattegronden. Deze zijn niet alleen een essentieel hulpmiddel tijdens een 
incident (voor BHV en professionele hulpverlening), maar door ze op te hangen met 
een korte instructie worden ook alle medewerkers en bezoekers geïnformeerd. Alle 
aanwezigen informeren over hoe te alarmeren en ontruimen is een wettelijke 
verplichting. 

 
 

Hoe moet de BHV worden georganiseerd? 
De BHV moet zodanig worden georganiseerd dat: 
• het aantal werknemers met een BHV-taak voldoende is en dat zij beschikken over 
een adequate opleiding, middelen, voorzieningen en organisatie; 
• de aanwezigheid en beschikbaarheid van BHV’ers is gewaarborgd; 
• de BHV binnen de afgesproken tijd bij een incident aanwezig is; 
• de hulp doorgaat totdat professionele hulpverleningsorganisaties de hulp 
overnemen; 
• de afstemming met de professionele hulpverleningsdiensten goed geregeld is; 
• met organisaties in hetzelfde gebouw of in de omgeving afspraken zijn gemaakt 
over de BHV en dat deze afspraken op schrift staan. 
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