De schakel tussen kennen en kunnen.

IVM ONLINE LEREN BHV
Met goed getrainde BHV’ers heeft u veiligheid in huis. Medewerkers die weten
hoe te handelen bij ongevallen en calamiteiten. Juiste en regelmatige scholing is
daarom essentiëel. IVM Online Leren BHV maakt scholing en veiligheid heel
bereikbaar. Ons digitaal leerprogramma is het startpunt voor veilig denken en doen.
IVM Online Leren is een innovatieve en zeer toegankelijke leermethode. Een
eenvoudige manier om theoretische basiskennis op te doen ter voorbereiding
op veilig werken in de praktijk.

PRAKTISCHE KENNIS
Met het unieke concept van IVM Online Leren maakt de deelnemer kennis met de BHV praktijktaken en
de daarvoor benodigde kennis. Stapsgewijs kennis opdoen door middel van realistische cases en heldere
video’s. Hierbij is de dagelijkse praktijk het uitgangspunt. Bestaande werkprocessen en situaties zorgen
voor herkenning en maximale aansluiting.
Praktijkcases geven de deelnemer uitleg over de BHV-taken in een telkens specifieke situatie. Het ‘BHV
Stappenplan’ beschrijft een heldere eenvoudige werkwijze die de BHV’er helpt bij het uitvoeren van zijn
taak. Zo leert de BHV’er volgens het Kijk-Denk-Doe principe op systematische wijze te werken bij een
incident. De cases en video’s brengen het BHV-stappenplan helder in beeld. Ze zijn bovendien brancheneutraal en daarmee herkenbaar voor iedere deelnemer. Of de BHV’er nu in de bouw werkt of op een kantoor.

PRAKTISCHE INFORMATIE
ONLINE LEREN BHV
KENNEN EN KUNNEN
Leren wanneer, waar en hoe de deelnemer het zelf wil. Heel eenvoudig van achter de PC, laptop of
tablet. IVM Online Leren laat de deelnemer leren in eigen tempo en naar eigen leerbehoefte. Door
middel van oefen- en actievragen en duidelijke instructie- en praktijkvideo’s maakt de deelnemer zich
op interactieve wijze de nodige kennis eigen. Na het maken van de oefentoets geeft IVM Online Leren
een leeradvies. Zo leert de deelnemer exact wat noodzakelijk is voor hem of haar.
Is de deelnemer er aan toe dan volgt een eindtoets. Wordt de toets met goed gevolg afgelegd dan is de
deelnemer klaar voor het daadwerkelijk toepassen van de kennis. Tijdens de BHV-praktijktraining wordt
kennen vertaald naar kunnen. Zo sluiten kennis en praktijk naadloos op elkaar aan.

IVM ONLINE LEREN
-	blended leren, een unieke combinatie van online leren en toepassen in praktijk
-	toegankelijke en beproefde leermethode
-	stapsgewijs van kennen naar kunnen door herkenbare praktijksituaties
-	korte leerprikkels aangeboden door de Memotrainer
-	brancheneutraal > herkenbaar voor iedereen
-	altijd up-to-date lesmateriaal
BHV-stappenplan
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SCREENSHOT IVM ONLINE LEREN

ONLINE LEREN BHV:
-

BHV Basis

-

Kleine blusmiddelen

-

BHV Herhaling

-

BHV Ontruimingsfunctionaris

-

BHV Receptiemedewerker
BHV Interactief naslagwerk

-	BHV Brand, communicatie &
ontruiming (BCO)

-

-

BHV Eerste Hulp (LEH)

-	Maatwerkleerprikkel in de vorm

-

Reanimeren + AED

van Memotrainer

IVM
Monierweg 4
7741 KT Coevorden
Postbus 235

MEER INFORMATIE OF AANMELDEN?

7740 AE Coevorden
T. 088 - 166 3000
E. info@werkveilig.nl

IVM Online Leren brengt veiligheid en zekerheid in uw organisatie. Wilt u meer weten over onze
unieke leermethode? Neem contact op met onze adviseurs of kijk op bhv.werkveilig.nl

bhv.werkveilig.nl

