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Welkom bij NHI-Opleidingen…     
 

Voor u ligt de studiegids Techniek en Veiligheid van NHI-Opleidingen. Dit is slechts 1 van 

de 8 beschikbare studiegidsen. Met 2 vestigingen in Zeeland kunnen wij u een zeer compleet 

cursusaanbod bieden op het gebied van PC-trainingen, kantoor-, commerciële en 

administratieve opleidingen, managementtrainingen, technische en veiligheidstrainingen.  

 
 
NHI-historie 

NHI is half jaren ’50 ontstaan door overname van de toenmalige Pontschool. Oorspronkelijk 

werden alleen zogenaamde handelsopleidingen verzorgd. In de loop van de jaren werden 

steeds meer opleidingen aan het aanbod toegevoegd. Inmiddels kunnen wij u een ruime keuze 

aan bedrijfsopleidingen en beroepsopleidingen aanbieden.  

 

Door te kiezen voor een opleiding van NHI-Opleidingen heeft u de zekerheid van kwaliteit. 

Docenten met een ruime praktijkervaring, moderne faciliteiten en grote flexibiliteit maken dat 

de opleidingen van NHI al jaren hoog staan aangeschreven bij het bedrijfsleven. Niet voor 

niets is onze slogan: Ruim 60 jaar verstand van onderwijs! 
 
Groepstrainingen 

In elk van onze vestigingen (Vlissingen, Goes) wordt regelmatig een nieuwe 

trainingskalender uitgegeven waarop individuele inschrijvingen kunnen plaatsvinden. Op de 

trainingskalender kunt u zien welke klassikale cursussen zijn ingepland. Uiteraard zijn ook 

andere data mogelijk. Raadpleeg ook onze internetsite (www.nhi-opleidingen.nl) waarop ook 

de extra ingelaste trainingen te vinden zijn. Onze cursussen worden altijd gegeven in kleine 

groepen waardoor persoonlijke aandacht gewaarborgd is. Deze trainingen starten bij 

voldoende deelname. 

 
Maatwerk 

Een cursus is pas echt efficiënt als u precies leert wat u wilt leren! Met onze maatwerk 

cursussen spelen we in op die behoefte. Vaak bevatten cursussen onderdelen die overbodig 

zijn of niet van toepassing op u of uw organisatie. In overleg met u bepalen we de 

trainingsbehoefte en maken vervolgens een cursusplan, precies toegesneden op uw wensen. 

Denkt u in dit verband ook eens aan NHI als u de overstap maakt naar nieuwe versies van uw 

software. 

 
In-company 

Is training op de werkvloer noodzakelijk of wilt u geen reistijd hebben van en naar de cursus? 

Dan komen wij toch naar u! Voor al onze trainingen geldt dat ze ook bij u, ‘in-company’, 

gegeven kunnen worden. Desnoods richten we bij u een compleet cursuslokaal met pc’s in. 

 
Individuele trainingen 

De meest flexibele manier van opleiden is een individuele training. U kunt dan bijvoorbeeld 

denken aan: iemand die de taal niet goed beheerst, medewerkers of leidinggevenden die 

vaardigheden willen verbeteren, een manager die beter met conflictsituaties moet leren 

omgaan. Dit zijn problemen die niet altijd groepsgewijs aangepakt kunnen worden. Met onze 

individuele trainingen brengen wij de benodigde vaardigheden bij op een effectieve manier.  

 

http://www.nhi-opleidingen.nl/
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Open leren (studeren op eigen tempo onder begeleiding) 

Voor de meeste cursussen kunt u kiezen uit klassikale cursussen (groepstrainingen) of 

trainingen volgens de methode “Open leren”. Bij “Open leren” werkt u zelfstandig uit onze 

voor de  methode “Open leren” geschikte cursusboeken onder intensieve begeleiding van een 

docent. Het aantal benodigde dagdelen voor een cursus hebben wij zodanig ingeschat dat 

cursisten voldoende tijd hebben om de cursusstof door te werken. Is snel starten belangrijk en 

wilt u niet afhankelijk zijn van andere cursisten, dan kan gekozen worden voor “Open leren”. 

In overleg met de begeleidend docent: 

• bepaalt u zélf uw tempo 

• bepaalt u zélf wanneer u wilt starten 

• bepaalt u zélf of u 1 of meerdere dagdelen per week cursus wilt volgen. 

 
Beroepsopleidingen 

Ook is het mogelijk diverse complete beroepsgerichte opleidingstrajecten te volgen. U kunt 

dan denken aan bijvoorbeeld: receptioniste/telefoniste, administratieve, secretariële, 

commerciële of management opleidingen. 

 
Erkenningen  

NHI leidt op voor de erkende examens van de Stichting Associatie Praktijkexamens, NEMAS 

(Nederlandse Managementstichting, NIMA (Nederlands Instituut voor Marketing), de 

Stichting Onderwijs & Praktijkexamens en de Stichting ECDL. Voor de laatstgenoemden is 

NHI tevens officieel examen/testcentrum.  

 
Inschrijven 

U kunt inschrijven via onze site: www.nhi-opleidingen.nl. Wanneer de op de kalender 

vermelde data en/of tijden niet schikken dan dient aangegeven te worden wanneer u wel kunt. 

Er worden namelijk regelmatig extra trainingen ingelast. Hierbij wordt dan zoveel mogelijk 

rekening gehouden met de wensen van de deelnemer.  

 



 

 

Studiegids Techniek en Veiligheid - © NHI-Opleidingen 

4 

 

Technische trainingen 
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Bedrijfshulpverlener Basiscursus 
 

Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 3000 ongevallen plaats waarbij een 

ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo'n 500 branden uit waarvoor de 

brandweer moet uitrukken. Als werkgever wordt u door de Arbowet (art. 23) verplicht tot het 

aanwijzen van één of meer werknemers als bedrijfshulpverlener (BHV-er). Wanneer er zich in 

uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid 

van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te verlenen die noodzakelijk is 

om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken.  
 
Doel van de cursus 

De cursisten leren de taken zoals in de wet zijn omschreven: 

• verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen; 

• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf; 

• alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. 

 
Bestemd voor 

Elk bedrijf met personeel in dienst. 
 
Hoeveel Bedrijfshulpverleners? 

Het aantal BHV-ers binnen een organisatie is afhankelijk van het aantal aanwezige 

werknemers en derden: 

• Algemeen geldt 1 BHV-er op 50 aanwezigen (0 tot 50 is 1, 51 tot 100 is 2 enz., bij minder dan 

15 aanwezigen mag de werkgever zelf de BHV-er zijn); 

•  250 - 1000 werknemers 2% van het aantal aanwezigen met een minimum van 5; 

•  > 1000 werknemers 1% van het aantal aanwezigen.  

Een juiste invulling is afhankelijk van de specifieke bedrijfssituaties en risico’s, in uw Risico- 

Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E) staat aangegeven hoeveel BHV-ers u dient op te leiden. 

 
Inhoud 

Dag 1: 

• Levensreddende handelingen; 

• Eerste hulp; 

• Redden en verplaatsen slachtoffers; 

• AED (Automatische Externe Defribilator). 

Dag 2: 

• Bestrijden beginnende brand; 

• Ontruiming; 

• Communicatie en melden incidenten; 

• Blussen met kleine blusmiddelen. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur 

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 16 cursisten. 
 
Kosten 

Cursusgeld € 339,- (exclusief BTW). 
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BedrijfshuIpverlener Herhaling 
 

De geldigheidsduur van het diploma Bedrijfshulpverlener bedraagt 1 jaar. Om aan de 

wettelijke eisen m.b.t de  aanwezigheid van één of meerdere BHV-ers binnen een organisatie 

te kunnen blijven voldoen, dient de houder van het diploma de kennis en vaardigheden 

jaarlijks te herhalen. Om als bedrijfshulpverlener goed op de taak voorbereid te blijven, wordt 

voor de houders van een geldig basisdiploma BHV een herhalingscursus georganiseerd 

waarbij naast het opfrissen van kennis en vaardigheden ook eventuele nieuwe inzichten en 

ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, theoretische achtergronden en verrichtingen aan 

de orde komen. Bij een in-company training kan nader op de bedrijfsspecifieke situatie 

worden ingegaan. 

 
Doel van de cursus 

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de 

deelnemers op het gebied van: 

• verlenen van eerste hulp bij ongevallen; 

• beperken en bestrijden van een beginnende brand en beperken van ongevallen; 

• alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in het bedrijf; 

• alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties. 

 
Bestemd voor 

Houders van een geldig Basisdiploma Bedrijfshulpverlener. 

 
Inhoud 

• Levensreddende handelingen; 

• Eerste hulp; 

• Redden en verplaatsen slachtoffers; 

• AED; 

• Bestrijden beginnende brand; 

• Ontruiming; 

• Communicatie en melden incidenten; 

• Blussen met kleine blusmiddelen. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is de vooropleiding Bedrijfshulpverlener Basis vereist. 

 
Cursusduur 

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 16 cursisten: 

 
Kosten 

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW). 

 
Examen 

Elke cursist ontvangt op aanvraag een cursusboek (sinds begin 2003 is er een nieuwe druk uit, 

ivm aanzienlijke wijzigingen in de reanimatieprocedure) en bij een goed resultaat op het 

praktijkexamen een officieel erkend certificaat herhaling Bedrijfshulpverlening met een 

geldigheid van 1 jaar. Voor het gedeelte levensreddende handelingen is 

vrijstelling mogelijk indien de cursist in het bezit is van een geldig EHBO-diploma met 

aantekening reanimatie. Vanaf het niveau brandwacht geldt er een ontheffing voor het 

gedeelte brand, ontruiming en communicatie. 
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Bedrijfshulpverlener Ploegleider 
 

Jaarlijks vinden er, binnen de Nederlandse bedrijven, ca. 3000 ongevallen plaats waarbij een 

ziekenhuisopname noodzakelijk is en breken er gemiddeld zo'n 500 branden uit waarvoor de 

brandweer moet uitrukken. Als werkgever bent u verplicht zich bij te laten staan door één of 

meerdere deskundige werknemers op het gebied van bedrijfshulpverlening. 

Wanneer er zich in uw bedrijf een situatie voordoet die direct gevaar oplevert voor de 

veiligheid en gezondheid van werknemers of derden, moeten zij in staat zijn om de hulp te 

verlenen die noodzakelijk is om letsel en schade zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. 

Als er veel bedrijfshulpverleners in een bedrijf aanwezig zijn en de situatie in het bedrijf 

complex is, moet de inzet van de bedrijfshulpverleners gecoördineerd worden door een 

ploegleider BHV. Deze taak mag uitgevoerd worden door de werkgever zelf of door een 

lijnfunctionaris. 
Taken Ploegleider BHV 

De hoofdtaak van de ploegleider BHV is sturing te geven aan de inzet van het 

bedrijfshulpverleningteam, hiervoor is kennis nodig van het gebied waar het BHVteam 

ingezet wordt en van de hulpmiddelen die hiervoor gebruikt moeten worden.  

Taken: 

• voorbereiding op de inzet van de BHV-ploeg; 

• oefenen met de BHV -ploeg; 

• beoordelen van de veiligheidssituatie van het werkgebied; 

• beheer en centrale van de aan de ploeg ter beschikking gestelde middelen; 

• evalueren en rapporteren van de inzet en de oefeningen. 

 
Doel van de cursus 

De cursus Ploegleider BHV is bedoeld de functionaris voor te bereiden op zijn/haar taak om 

de inzet van bedrijfshulpverleners te coördineren en erop toe te zien dat zij hun taken op de 

juiste wijze uitvoeren. 

 
Bestemd voor 

Leidinggevenden van middelgrote en grote BHV organisaties. 

 
Inhoud 

• organisatie; 

• kennis van de organisatie; 

• begeleiden van de inzet; 

• verbindingen; 

• voorbereiding; 

• inzet. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is de basiscursus BHV als vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur 

De cursus wordt in 2 dagen gegeven voor maximaal 12 cursisten. 

 
Examen 

Elke cursist ontvangt bij een goed resultaat op het theorieexamen een officieel erkend diploma 

Ploegleider BHV. 
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Basisveiligheid VCA (B-VCA) 
 

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de 

noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid 

en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de 

cultuur van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich 

moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren. De cursus 

Basisveiligheid VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het 

operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun 

vakkennis. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende 

voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. In de VCA-checklist is deze cursus 

als mustvraag opgenomen voor alle operationeel personeel, dat langer dan drie maanden in 

dienst is. 

 
Doel van de cursus 

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de industrie 

en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering in de 

mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 
Bestemd voor 

Operationele medewerkers. 

 
Inhoud 

• De Arbo-wet;  

• Ongevallentheorie;  

• Gevaarlijke stoffen (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en 

straling);  

• Gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen); Gereedschappen, 

machines en elektriciteit;  

• Hijsen, tillen en lopen;  

• Werken op hoogte;  

• Werkvergunningen en besloten ruimten;  

• Persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• Eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra 

informatie die niet wordt geëxamineerd). 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur 

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten en bestaat uit 3 dagdelen inclusief 

examen. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 249,- (exclusief BTW). 
 
Examen 

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij 

voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 

10 jaar. 
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Basisveiligheid VCA (B-VCA) Herhaling 
 

De geldigheidsduur van het diploma Basisveiligheid VCA (B-VCA) bedraagt 10 jaar. In de 

VCA-checklist is de cursus Basisveiligheid VCA als mustvraag opgenomen voor alle 

operationeel personeel dat langer dan drie maanden in dienst is. Om aan deze eis te 

kunnen blijven voldoen dient de houder van het diploma de kennis te herhalen. 

De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich moeten houden om het 

werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren. De herhalingscursus Basisveiligheid 

VCA geeft een mogelijkheid om de algemene veiligheidskennis van het 

operationeel personeel op een gelijk niveau te brengen en deel uit te laten maken van hun 

vakkennis. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende 

voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan.  
 
Doel van de cursus 

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig uitvoeren van werkzaamheden in de  

industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering 

in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid. 
 
Bestemd voor 

Operationele medewerkers. 

 
Inhoud 

• de Arbo-wet; 

• ongevallentheorie; 

• gevaarlijke stoffen (giftige, schadelijke, irriterende, bijtende en besmettelijke stoffen en 

straling); 

• gevaarlijke stoffen II (brandgevaarlijke, explosieve en oxiderende stoffen); 

• gereedschappen, machines en elektriciteit; 

• hijsen, tillen en lopen; 

• werken op hoogte; 

• werkvergunningen en besloten ruimten; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven / aan te reiken extra 

informatie die niet wordt geëxamineerd). 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is de vooropleiding Basisveiligheid VCA (B-VCA) vereist. 

 
Cursusduur 

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten en bestaat uit 2 dagdelen inclusief 

examen. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 179,- (exclusief BTW). 

 
Examen 

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij 

voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 

10 jaar. 
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Eerste Hulp Basiscursus 
 

De Arbo-wet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde 

bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners). Naast de 

aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerstehulpverleners in dienst 

hebben. Bij een BHV cursus worden alleen de levensreddende handelingen behandeld, bij een 

beginnerscursus voor het diploma Eerste Hulp leert men het verlenen van eerste hulp bij alle 

plotseling optredende stoornissen. Het Oranje Kruis heeft de term EHBO-er vervangen door 

Eerstehulpverlener en heet het EHBO diploma, Diploma Eerste Hulp. Een geldig diploma 

Eerste Hulp met de aantekening reanimatie verkort de opleiding BHV. 

 
Doel van de cursus 

Het bijbrengen van alle kennis en vaardigheden welke noodzakelijk zijn om het diploma 

Eerste Hulp te halen. 

 
Bestemd voor 

Geïnteresseerden die een diploma Eerste Hulp willen halen, al of niet arbeidsgericht. 

 
Inhoud 

• menselijk lichaam; 

• ademhaling; 

• zenuwstelsel; 

• bewustzijn; 

• reanimatie; 

• bloedingen; 

• verband- en hulpmiddelen; 

• speciale vaardigheden. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur 

De cursus wordt in 4,5 dag gegeven voor maximaal 12 cursisten. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 579,- (exclusief BTW). 
 
Examen 

Elke cursist ontvangt op aanvraag het Oranje Kruis boekje van het Oranje Kruis en bij goed 

resultaat diploma Eerste Hulp. Het laatste dagdeel wordt gebruikt voor het examen, bestaande 

uit een theorie en een praktijk gedeelte, inclusief reanimatie. Het diploma heeft een geldigheid 

van twee jaar, verlenging kan alleen door te herhalen. 

 

 

 

Herhaling Eerste Hulp 
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De Arbo-wet verplicht elke werkgever tot het organiseren van een op het bedrijf afgestemde 

bedrijfshulpverlening inclusief opgeleide BHV-ers (Bedrijfshulpverleners). Naast de 

aanwezigheid van een BHV-er willen veel bedrijven ook Eerstehulpverleners in dienst 

hebben. Bij een BHV cursus worden alleen de levensreddende handelingen behandeld, bij een 

beginnerscursus voor het diploma Eerste Hulp leert men het verlenen van eerste hulp bij alle 

plotseling optredende stoornissen. Om de geldigheid van het diploma Eerste Hulp te 

continueren, heeft het Oranje Kruis anno 2003 het volgende gesteld: Voor verlenging van het 

diploma Eerste Hulp dient de Eerstehulpverlener gedurende deze twee jaar aan te tonen dat hij 

nog steeds competent is. Arbode adviseert om 8 tot 16 uur te herhalen per jaar, om de 

vaardigheden op peil te houden. De docent beoordeelt of de Eerstehulpverlener competent is 

en in aanmerking komt voor verlenging. 
 
Doel van de cursus 

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de 

deelnemers op het gebied van de Eerste Hulp, om zo de geldigheid van het diploma te 

continueren. 
 
Bestemd voor 

Deze cursus is bestemd voor Eerstehulpverleners die in het bezit zijn van een geldig diploma 

Eerste Hulp. 
 
Inhoud 

• menselijk lichaam; 

• ademhaling;  

• zenuwstelsel;   

• bewustzijn; 

• reanimatie; 

• bloedingen; 

• verband- en hulpmiddelen; 

• speciale vaardigheden. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is de vooropleiding Eerste Hulp basis vereist. 

  
Cursusduur 

Deze cursus wordt voor maximaal 16 personen gegeven in 1 dag of 2 dagen, afhankelijk van 

de competentie van de Eerstehulpverleners. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 229,- (exclusief BTW). 

 
Examen 

Elke cursist ontvangt op aanvraag het Oranje Kruis boekje, er wordt geen examen afgenomen. 

 

 

 

Heftruckchauffeur Basiscursus 
 

Het werken met heftrucks is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Er komen steeds 

meer goederen die vervoerd, op- en overgeslagen moeten worden. Elk jaar gebeuren er ca. 

4000 ongevallen en incidenten met vorkheftrucks waarvan gemiddeld 5 met dodelijke afloop. 
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Bij ondeskundig gebruik van een heftruck bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs 

kantelen. Wettelijke verplichtingen bij het werken met een heftruck zijn o.a.:  

• Een minimumleeftijd van 16 jaar; 

• 16 - 18 jarigen alleen onder direct toezicht van de leidinggevende; 

• Alleen personen met een aantoonbare opleiding; 

• Een goed onderhouden gekeurde heftruck.  

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij 

ongevallen juridisch aansprakelijk. In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal een heftruck 

als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen.  

 
Doel van de cursus 

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een heftruck en het 

aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de heftruck kan 

worden gewerkt. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende 

voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. 

 
Bestemd voor 

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen 

en producten met behulp van een heftruck. 

 
Inhoud 

• begrippen; 

• rijklaar maken; belasten; 

• werken met de heftruck; 

• verkeersvoorschriften; 

• veiligheidstips. 

In groepjes van twee cursisten per heftruck zal een aantal praktijkoefeningen worden  

uitgevoerd en beoordeeld. Hierbij wordt aandacht besteed aan: 

• veiligheid; 

• efficiëntie; 

• rendement; 

• methode van laden en lossen; 

• dagelijks onderhoud. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. 

 
Cursusduur 

Deze cursus wordt in 2 dagen gegeven en is opgesplitst in één dag theorie voor maximaal 12 

personen en één dag praktijk voor maximaal 6 personen per dag. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 329,- (exclusief BTW). 

 
Examen 

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij voldoende resultaat een diploma, de cursus wordt 

afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij 

adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen.  
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Heftruckchauffeur Herhaling 
 

Het werken met heftrucks is niet meer weg te denken uit onze maatschappij, er komen steeds 

meer goederen die vervoerd en opgeslagen moeten worden. Elk jaar gebeuren er ca. 4000 

ongevallen en incidenten met vorkheftrucks waarvan gemiddeld 5 met dodelijke afloop. Bij 

ondeskundig gebruik van een heftruck bestaat het risico van klemmen, knellen en zelfs 

kantelen. Alleen de basiscursus Heftruckchauffeur is niet genoeg om mogelijke risico’s het 

hoofd te bieden. Een aanvullende drie jaarlijkse herhaling stelt de heftruckchauffeur in staat 

om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen aan de eisen. In 

de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal een heftruck als risico genoemd worden en zal er 

een aanbeveling gedaan worden om een (vervolg)cursus te volgen. 

 
Doel van de cursus 

Bespreken van de nieuwste ontwikkelingen en opfrissen van kennis en vaardigheden van de 

deelnemers, zodat veilig en doelmatig met de heftruck kan worden gewerkt. De wettelijke 

verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan 

te bieden sluit hierbij aan. 
 
Bestemd voor 

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen 

en producten met behulp van een heftruck. 
 
Inhoud 

Samen met de cursisten worden nieuwe ontwikkelingen doorgenomen, begrippen nader 

toegelicht en ervaringen uitgewisseld. In groepjes van twee cursisten per heftruck zal een 

aantal praktijkoefeningen worden uitgevoerd en beoordeeld. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan: 

• veiligheid; 

• efficiëntie; 

• rendement; 

• methode van laden en lossen; 

• dagelijks onderhoud. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is de basiscursus Heftruckchauffeur vereist. 

 
Cursusduur 

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten, theorie en praktijk worden 

afgewisseld. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 249,- (exclusief BTW). 

 
Examen 

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij voldoende resultaat een herhalingscertificaat, de 

cursus wordt afgesloten met een praktijk toets. Wij adviseren om elke 3 jaar een opfriscursus 

te volgen. 
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 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 
VCA (VOL-VCA) 

 

In steeds meer bedrijven worden zowel werkgevers als medewerkers zich bewust van de 

noodzaak van een actief Arbobeleid binnen het totale bedrijfsbeleid. Veiligheid, gezondheid 

en welzijn voor de medewerkers spelen een steeds belangrijker rol in de bedrijfsvoering en de 

cultuur van bedrijven. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan medewerkers zich 

moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen voeren De cursus 

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de leidinggevende de kennis en de 

vaardigheden om het operationeel personeel op een verantwoorde en bovenal veilige wijze 

aan te sturen en te laten werken. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de 

werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. In de VCA-

checklist is deze cursus als mustvraag voor alle operatiönele leidinggevenden, langer dan drie 

maanden in dienst, opgenomen. 
 
Doel van de cursus 

De cursisten leren de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de 

industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering 

in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 
Bestemd voor 

Leidinggevenden van operationele medewerkers. 
 
Inhoud 

• de Arbo-wet; 

• ongevallentheorie; 

• leidinggeven en veiligheid; 

• veiligheidsinformatie en werkvergunningen; 

• taak- risicoanalyse; 

• bedrijfsnoodplan; 

• risicobronnen; 

• gevaarlijke stoffen; 

• ergonomie; 

• gereedschappen, machines en elektriciteit; 

• hijsen, tillen en lopen; 

• werken op hoogte; 

• werkvergunningen en besloten ruimten; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven/aan te reiken extra 

informatie die niet wordt geëxamineerd). 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. 
 
Cursusduur 

VOL-VCA wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in 4 dagdelen inclusief examen. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 399,- (exclusief BTW). 
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Examen 

Het examen wordt door een onafhankelijk en gecertificeerd examenbureau afgenomen, bij 

voldoende resultaat ontvangt de cursist een landelijk erkend diploma met een geldigheid van 

10 jaar. 

 

 

 Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden 
VCA (VOL-VCA): Herhaling 

 

De geldigheidsduur van het diploma Veiligheid voor leidinggevenden VCA (VOL-VCA) 

bedraagt 10 jaar. In de VCA-checklist is deze cursus als mustvraag opgenomen voor alle 

operationeel personeel, boven het niveau van meewerkend voorman, dat langer dan drie 

maanden in dienst is. Om aan deze eis te kunnen blijven voldoen dient de houder van het 

diploma de kennis te herhalen. De Arbowet schrijft een aantal zaken voor waaraan 

medewerkers zich moeten houden om het werk veilig, gezond en met plezier uit te kunnen 

voeren. De herhalingscursus Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA geeft de 

leidinggevende de kennis en de vaardigheden om het operationeel personeel op een 

verantwoorde en bovenal veilige wijze aan te sturen en te laten werken. De wettelijke 

verplichting voor de werkgever om de werknemers voldoende voorlichting en onderricht aan 

te bieden sluit hierbij aan.  
 
Doel van de cursus 

Het opfrissen van de basiskennis voor het veilig laten uitvoeren van werkzaamheden in de 

industrie en bouwnijverheid. Tevens wordt een aanzet gegeven tot een positieve verandering 

in de mentaliteit op het gebied van veiligheid en gezondheid. 

 
Bestemd voor 

• Leidinggevenden van operationele medewerkers.   

 
Inhoud 

• de Arbo-wet; 

• ongevallentheorie; 

• leidinggeven en veiligheid; 

• veiligheidsinformatie en werkvergunningen; 

• taak- risicoanalyse; 

• bedrijfsnoodplan; 

• risicobronnen; 

• gevaarlijke stoffen; 

• ergonomie; 

• gereedschappen, machines en elektriciteit; 

• hijsen, tillen en lopen; 

• werken op hoogte; 

• werkvergunningen en besloten ruimten; 

• persoonlijke beschermingsmiddelen; 

• eventueel branchegerichte informatie (door het bedrijf aan te geven/aan te reiken extra 

informatie die niet wordt geëxamineerd). 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is de vooropleiding VCA Veiligheid voor leidinggevenden (VOL-VCA) 

vereist. 
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Cursusduur 

De cursus wordt gegeven voor maximaal 20 cursisten in 2 dagdelen inclusief examen. 
 
Kosten 

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW). 

 

 

Verreiker Basiscursus 
 

De verreiker wordt steeds vaker ingezet bij relatief lage lasten waarbij de 

manoeuvreerbaarheid een grote rol speelt zoals bij minder goed bereikbare plaatsen en een 

oneffen terrein. Bij ondeskundig gebruik van een verreiker bestaat het risico van klemmen, 

knellen en zelfs kantelen. Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn 

o.a.:  

• een minimumleeftijd van 16 jaar; 

• 16 - 18 jarigen alleen onder direct toezicht van de leidinggevende; 

• alleen personen met een aantoonbare opleiding; 

• een goed onderhouden gekeurde verreiker. 

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij 

ongevallen juridisch aansprakelijk. In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal een verreiker 

als risico genoemd worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een cursus te volgen. 

 
Doel van de cursus 

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een verreiker en 

het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de verreiker 

kan worden gewerkt. Ervaren en aankomende bedieners van verreikers worden opgeleid tot 

vakbekwame medewerkers. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers 

voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. 
 
Bestemd voor 

Werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, laden en lossen van materialen 

en producten met behulp van een verreiker. 

 
Inhoud 

Theorie 

• toepassingen; 

• risico's; 

• wet- en regelgeving; 

• bedrijfsklaar maken; 

• bediening; 

• veiligheid bij de bediening. 

Praktijk 

• veiligheid; 

• efficiëntie; 

• bedieningstechnische handelingen; 

• dagelijks onderhoud. 

 
Vooropleiding 

Voor deze cursus is enige ervaring met een verreiker gewenst. 
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Cursusduur 

Deze cursus wordt in 1 dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in een deel 

theorie en een deel praktijk. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 329,- (exclusief BTW). 
 
Examen 

Elke cursist ontvangt een cursusboek en bij voldoende resultaat een diploma, de cursus wordt 

afgesloten met een theoretische toets, de praktijk wordt gedurende de cursus beoordeeld. Wij 

adviseren om na drie jaar een opfriscursus te volgen. 

 

 

 

Verreiker Herhaling 
 

De verreiker wordt steeds vaker ingezet bij relatief lage lasten waarbij de 

manoeuvreerbaarheid een grote rol speelt zoals bij minder goed bereikbare plaatsen en een 

oneffen terrein. Bij ondeskundig gebruik van een verreiker bestaat het risico van klemmen, 

knellen en zelfs kantelen. Wettelijke verplichtingen bij het werken met een hoogwerker zijn 

o.a.: 

• een minimumleeftijd van 16 jaar; 

• 16 - 18 jarigen alleen onder direct toezicht van de leidinggevende; 

• alleen personen met een aantoonbare opleiding; 

• een goed onderhouden gekeurde verreiker. 

Als een werkgever niet kan aantonen dat zijn personeel voldoende is opgeleid, is hij bij 

ongevallen juridisch aansprakelijk. Alleen de basiscursus verreiker is niet genoeg om 

mogelijke risico’s het hoofd te bieden. Een aanvullende drie jaarlijkse herhaling stelt de 

gebruiker in staat om bij te blijven in zijn vakgebied en zijn kennis en vaardigheden te toetsen 

aan de eisen. In de Risico- Inventarisatie en -Evaluatie zal een verreiker als risico genoemd 

worden en zal er een aanbeveling gedaan worden om een (vervolg)cursus te volgen. 

 
Doel van de cursus 

Het geven van inzicht in de risico’s die verbonden zijn aan het werken met een verreiker en 

het aanleren van de juiste praktische vaardigheden, zodat veilig en doelmatig met de verreiker 

kan worden gewerkt. Ervaren en aankomnede bedieners van verreikers worden opgeleid tot 

vakbekwame medewerkers. De wettelijke verplichting voor de werkgever om de werknemers 

voldoende voorlichting en onderricht aan te bieden sluit hierbij aan. 

 
Bestemd voor 

Deze cursus is bestemd voor werknemers die betrokken zijn bij het verplaatsen, stapelen, 

laden en lossen van materialen en producten met behulp van een verreiker en in het bezit zijn 

van het certificaat verreiker Basiscursus. 
 
Inhoud 

Theorie 

• toepassingen; 

• risico's; 

• wet- en regelgeving; 

• bedrijfsklaar maken; 
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• bediening; 

• veiligheid bij de bediening. 

Praktijk 

• veiligheid; 

• efficiëntie; 

• bedieningstechnische handelingen; 

• dagelijks onderhoud. 

 
Vooropleiding 

Cursisten dienen in het bezit te zijn van het certificaat verreiker Basiscursus. 
 
Cursusduur 

Deze cursus wordt in een halve dag gegeven voor maximaal 8 cursisten en is opgesplitst in 

een deel theorie en een deel praktijk. 

 
Kosten 

Cursusgeld € 219,- (exclusief BTW). 

 

 

 

 

Inschrijfvoorwaarden seizoen 2017/2018  

1. Begrippen  

1.1. NHI: Onder NHI wordt in dit verband verstaan NHI-Opleidingen. Ingeschreven in het register van de Kamer van 

Koophandel te Terneuzen, Middelburg en Breda. 

1.2. Cursus: Onder een cursus wordt verstaan een door NHI georganiseerde cursus, opleiding, seminar of soortgelijke 

gebeurtenis. In het kader van deze leveringsvoorwaarden wordt onderscheid gemaakt tussen "open" en "gesloten" 

cursussen.  

1.2.1. "Open" cursus: 

Een "open" cursus is een cursus waaraan iedereen kan deelnemen, die voldoet aan door NHI gestelde 

toelatingscriteria, ongeacht de organisatie waar deze persoon werkt.  

1.2.2. "Gesloten" cursus: 

Een "gesloten" cursus is een cursus die wordt georganiseerd voor medewerkers uit een organisatie of een 

beperkt aantal met name genoemde organisaties. Het programma van de gesloten training wordt dan in nauwe 

samenwerking en overleg met de opdrachtgever samengesteld. 

1.3. Deelnemer: Onder een deelnemer wordt verstaan de persoon die zich voor een cursus heeft ingeschreven of heeft 

doen inschrijven. 

1.4. Deelnemerstarieven: Dit is het lestarief dat betaald wordt door de betalende instantie.  

 

2. Schriftelijk materiaal en mondelinge aanwijzingen  

2.1. Op het door NHI in het kader van een cursus verstrekte schriftelijke ondersteunende materiaal rust auteursrecht. Het is 

niet toegestaan dit schriftelijk materiaal te (doen) vermenigvuldigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming 

van de rechthebbende(n).  

2.2. De inhoud van het schriftelijk materiaal is zo goed mogelijk samengesteld op basis van onderzoek en/of praktische 

ervaring. NHI aanvaardt echter geen enkele aansprakelijkheid voor het opvolgen en/of interpreteren door deelnemers 

van de aanbevelingen in het schriftelijk materiaal neergelegd, en/of van mondelinge aanwijzingen bij de uitvoering 

van de cursus gegeven. 

 

3. Overmacht  

3.1. Indien het voor een docent van NHI door overmacht onmogelijk is een bijeenkomst te verzorgen, zal NHI trachten een 

vervangende docent in te zetten. Wanneer dat echter niet mogelijk blijkt, houdt NHI zich het recht voor, de 

bijeenkomst naar een nader door NHI te bepalen datum te verschuiven. 

3.2. NHI is niet aansprakelijk voor schade die een deelnemer en/of degene die een deelnemer heeft opgegeven mocht 

lijden ten gevolge van het niet doorgaan van een training.  

3.3. NHI behoudt zich het recht voor de docenten en cursusleiding te wijzigen nadat de namen van de docenten en/of 

cursusleiding in publikaties, etc. door NHI bekend zijn gemaakt zonder dat hieruit voor de deelnemer het recht 

voortvloeit zijn inschrijving te annuleren anders dan voorzien in artikel 8 van deze voorwaarden. 
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"OPEN" CURSUSSEN  
 

4. Algemene regels voor open cursussen  

4.1. NHI kondigt haar open cursussen onder meer aan in haar eigen trainingskalenders. De prijzen, plaatsen en data daarin 

genoemd zijn onder voorbehoud en kunnen wanneer omstandigheden daartoe aanleiding geven, worden gewijzigd.  

4.2. Een open cursus vindt slechts dan doorgang als er zich naar de mening van NHI voldoende deelnemers voor hebben 

aangemeld.  

4.3. NHI heeft het recht een deelnemer te weigeren indien de deelnemer, naar het inzicht van NHI niet voldoet aan door 

NHI gestelde toelatingscriteria.  

4.4. In principe beslist NHI over het al dan niet doorgaan van een open cursus uiterlijk 1 week voor de geplande startdatum 

ervan.  

4.5. Indien een open cursus geen doorgang vindt, dan worden de reeds betaalde deelnemersgelden gerestitueerd. Als een 

deelnemer dit wenst, kan het bedrag worden benut voor deelneming aan de eerstvolgende gelijksoortige open cursus 

die NHI organiseert. Eventuele tussentijdse prijsstijgingen worden dan niet aan de deelnemer in rekening gebracht. 

 

5. Annulering en afwezigheid in verband met inschrijving voor open cursus  

5.1. Tot 15 dagen voor de start van een open cursus kan een deelnemer zijn inschrijving zonder kosten annuleren, per 

aangetekend schrijven. Hierbij is de datum van poststempel bindend. 

5.2. Bij annulering binnen 2 weken voor de start van een open cursus is 50% van de deelnemersprijs verschuldigd.  

5.3. Bij annulering binnen 1 week voor de start van een open cursus is de volledige deelnemersprijs verschuldigd. 

5.4. Indien NHI de geplande data van een open cursus verandert - opschort dan wel vervroegt - dan hebben deelnemers het 

recht hun inschrijving kosteloos te annuleren. Dit dient echter wel binnen twee weken te gebeuren, nadat zij van de 

verandering op de hoogte zijn gebracht.  

5.5. De oorspronkelijke deelnemer heeft het recht een vervangende deelnemer aan te wijzen.  

5.6. Indien een deelnemer door overmacht (zulks ter beoordeling van NHI) een belangrijk deel van een bepaalde open 

cursus heeft moeten verzuimen, zal NHI, voor zover mogelijk, deze deelnemer in de gelegenheid stellen bij de 

eerstvolgende, soortgelijke open cursus het verzuimde deel in te halen zonder daarvoor additioneel deelnemersgeld te 

vragen. NHI is echter nimmer verplicht deelnemersgeld geheel of gedeeltelijk te restitueren, ook niet als een 

soortgelijke open cursus niet meer door NHI wordt georganiseerd. 

 

6. Betalingsvoorwaarden voor open cursussen  

6.1. Na inschrijving voor een open cursus ontvangt de deelnemer, of degene door wie de deelnemer zich heeft doen 

inschrijven, de factuur voor het deelnemersgeld. De factuur dient binnen twee weken na dagtekening te worden 

voldaan.  

6.2. De in 6.1 genoemde inschrijving kan zowel schriftelijk als telefonisch, dan wel mondeling ten kantore van NHI 

geschieden.  

6.3. Indien de deelnemer of degene door wie de deelnemer zich heeft doen inschrijven met tijdige betaling in gebreke blijft 

is hij verplicht de door NHI te maken buitengerechtelijke en gerechtelijke incassokosten te vergoeden. De 

buitengerechtelijke incassokosten zullen 10% van de vordering van NHI bedragen met een minimum van € 125,-.  

6.4. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de deelnemer voor elke verdere 

overschrijding van de betalingstermijn met een maand of gedeelte daarvan aan NHI een rente wegens te late betaling 

verschuldigd van 1% van het verschuldigde bedrag. 

 

7. Bijkomende kosten voor open cursussen  

7.1. Tenzij in de schriftelijke informatie door NHI over een open cursus uitdrukkelijk vermeld, zijn in de deelnemersprijs 

geen verblijfkosten begrepen zoals lunchkosten, dinerkosten, hotelkosten en dergelijke. Deze kosten dienen de 

deelnemers afzonderlijk met NHI of de instantie die de service verleent, af te rekenen.  

7.2. Indien aan een open cursus een examen is verbonden, kan daarvoor door NHI of door de instelling die examens 

organiseert, examengeld worden berekend. Tenzij anders vermeld, zijn deze kosten niet in het deelnemersgeld 

opgenomen. 

 

 

"GESLOTEN" CURSUSSEN  
 

8. Geldigheid offerten en betalingsvoorwaarden voor gesloten cursussen  

8.1. NHI verplicht zich een gesloten cursus uit te voeren overeenkomstig het door haar voorgestelde programma en de 

geoffreerde prijs. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever binnen 3 maanden na dagtekening van de offerte de 

opdracht verstrekt.  

8.2. Na het verstrekken van de opdracht ontvangt de opdrachtgever een factuur voor het met de uitvoering gemoeide 

bedrag. Deze dient binnen 30 dagen na dagtekening van de factuur te worden voldaan. Ook voor de betaling van de 

factuur voor gesloten cursussen zijn de artikelen 9.3 en 9.4 van deze voorwaarden van toepassing. 
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9. Annulering en wijziging van gesloten cursussen  

Indien een opdrachtgever een reeds verstrekte opdracht alsnog ingrijpend wenst te wijzigen of annuleert, brengt NHI de 

reeds door haar gemaakte en uit de annulering van voor de uitvoering aangegane verplichtingen voortvloeiende kosten in 

rekening. Verschuldigd is minimaal 50% van het oorspronkelijke voor uitvoering van een gesloten cursus overeengekomen 

bedrag.  

 

 


