
OPLEIDINGEN

BHV

Hier gebeurt 
nooit wat!?

Eerste hulp
bij ongevallen 

Bij ons speelt
U de hoofdrol 

De beleving en het entertainment als drager en brenger 

van een bloedserieuze boodschap. 

Een BHV-er 
word je niet uit

een boekje.

OPLEIDINGEN

-	 BHV	BedrijfsHulpVerlening	

-	 eHBO	Opleidingen

-	 reanimatie	en	aed	(instructie	voor	gebruik	van	defibrillatoren)

-	 Vca	Opleidingen

-	 Brand,	Ontruiming	en	cOmmunicatie	Basis

-	 BeHeerder	Brandmeldinstallatie	BBmi

-	 training	Kleine	Blusmiddelen	

-	 preVentiemedewerKer

OPLEIDINGEN

transportweg	1
9601	mB	Hoogezand
tel:	 0598	-	315135	(24	uur	per	dag	bereikbaar)
fax:	 0598	-	391232
email:	opleidingen@holthausen.nl
www.holthausen.nl



We hebben onze bevindingen van verschillende BHV cursussen geïnventariseerd, de min- en pluspunten op een rijtje gezet 

en er toen onze eigen visie op losgelaten. Onze visie is vooral geïnspireerd door drie thema’s: lasergamen, Big Brother en 

pretpark. Dat klinkt merkwaardig en de link met een cursus BHV lijkt ver te zoeken. Toch bestaat deze link bij het Holthausen 

opleidingscentrum. Uitgangspunt bij de BHV-cursus zoals wij die willen aanbieden is dat de werknemer er met plezier naar 

toe gaat en het niet snel vergeet. De ervaring leert dat datgene wat je met motivatie doet, het meeste effect sorteert. 

Sleutelwoorden bij onze BHV-cursus zijn dan ook: beleving en entertainment.

Ons opleidingscentrum beschikt over computergestuurde simulatieruimtes, een bioscoopruimte, een 

buitenruimte, twee ‘traditionele’ oefen/lesruimtes en een gezellige kantine, waar een uitgebreide lunch of diner 

verzorgd kan worden. In de simulatieruimtes kan elke werksituatie worden nagebootst. Door verschuifbare 

wanden, computeranimaties en snel verwisselbare objecten kunnen we in een handomdraai bijvoorbeeld 

een kantoorruimte, een kamer in een verzorgingshuis, een schoenenzaak of een compleet winkelcentrum 

nabootsen. Overal hangen camera’s die alles registeren wat de cursisten verrichten in het kader van 

calamiteitenbestrijding. Er gaan telkens kleine groepjes cursisten door de simulatieruimtes, ‘bespied’ door 

de andere deelnemers die in de bioscoop zitten. Zo kun je van elkaar leren. De simulaties bootsen de 

werkelijkheid zelfs zo waarheidsgetrouw na, dat menige cursist denkt dat hij écht in een ‘noodsituatie’ zit. 

En dat is precies wat we willen bereiken: De beleving en het entertainment als drager en brenger van een 

bloedserieuze boodschap. 

Een vraag die we regelmatig na afloop van de basisopleiding of een vervolgcursus horen is: ‘Wanneer mogen we weer?’ 

De BHV-cursus als bedrijfsuitje; Zo kan het dus ook.

Carl en Stefan Holthausen

De BHV-cursus als bedrijfsuitje.

- Heb nog nooit zo’n leuke
  leerzame dag gehad.

- Hier ervaar je de calamiteit, en 
  leer je keuzes te maken.

- Omdat doen 10x sneller leert,
  dan er alleen over hebben.

www.holthausen.nl


