
Coronaproof lesprogramma 

Omdat we te maken hebben met verschillende 
doelgroepen met diverse voorkeuren hebben we 
ervoor gekozen om een gevarieerd pallet aan 
lesmiddelen en werkvormen in te zetten. Door middel 
van e-learning, Virtual Reality en Webinar krijgt de 
training een nieuwe en innovatieve wending: 

E-learning 

Theorieën, modellen en uitleg zijn omgezet naar 
een verplichte e-learning. Deelnemers kunnen de 
e-learning in eigen beheer en tijd volgen. Afsluitend 
volgt er een examen om de opgedane kennis te 
toetsen. 

Virtual reality scenario’s
Een innovatieve en kwalitatief sterk verhogende 
toevoeging aan onze bhv-trainingen is het gebruik 
van haalbare virtual reality. De deelnemers krijgen op 
hun smartphone interactieve scenario’s, zoals: brand, 
lekkage, onwel wording enzovoorts gepresenteerd 
en moeten hierop hun handelen aangeven. Op 
deze manier krijgen deelnemers de kans om in een 
gecontroleerde omgeving keuzes te maken tijdens 
gesimuleerde incidenten.  

Webinar 

Tijdens een interactieve webinar (online college) 
gaat onze trainer uitgebreid in op preventieve 
maatregelen, alarmerings- en inzetprocedures, 
communicatie en specialistische workshops. De 
deelnemers krijgen tijdens de webinar de kans om 
vragen te stellen en dieper op de stof in te gaan.

Praktijk
Uiteraard blijven er verschillende vaardigheden/
competenties die fysiek getraind moeten worden 
om een volwaardige bhv’er te worden. Vandaar dat 

Virtual reality scenario’s en interactieve lessen via 
webinar zijn onderdeel van de nieuwe aanpak voor 
de bhv-trainingen van Cbt. Roy Pollmann, directeur 
van Cbt, vertelt in dit artikel over deze nieuwe en 
innovatieve manier van trainen en opleiden en 
waarom dit  juist in deze tijden belangrijk is. 

Op het moment dat het coronavirus in Nederland 
uitbrak konden wij niet direct overzien welke 
gevolgen dit had voor de korte en lange termijn. 
Vanaf maart hebben wij daarom in goed overleg met 
onze opdrachtgevers besloten dat het niet langer 
verantwoord was om onze bhv-trainingen door te 
laten gaan. In de weken die daarop volgde werd er 
steeds meer bekend over de verspreiding van het 
virus en de beperkingsmogelijkheden, wat ons ertoe 
zette om na te denken over een andere manier van 
trainen en opleiden. Samen met diverse specialisten 
binnen Cbt zijn we op zoek gegaan naar een nieuwe, 
verantwoorde wijze van opleiden. Daarbij waren 
verschillende uitgangspunten voor ons van belang: 
•     De training mag geen enkele vorm van risico   
       vormen voor deelnemers en trainers. 
•     Er mogen geen concessies worden gedaan aan de 
       kwaliteit van de training. 
•     Kosten voor de klant mogen niet stijgen.
•     De situatie moet ‘werkbaar’ blijken in de 
       uitvoering.
•     Eventuele achterstanden in trainingsfrequentie 
       moeten voorkomen worden. 
•     De e-learning mag geen volwaardige vervanger 
       zijn voor een praktische les, slechts een 
       aanvulling. 
•     Trainingen moeten volledig voldoen aan de 
       richtlijnen.

Het resultaat? 

Een volwaardig, veilig en innovatief lesprogramma, 
die wij onze opdrachtgevers kunnen aanbieden in 
tijden van corona!

een klein gedeelte van de training in de praktijk 
plaatsvindt. Deze praktijkles wordt in groepjes 
van maximaal 4 deelnemers gedurende 1,5 á 2 
uur gegeven. Met minimaal 1,5 afstand trainen 
de deelnemers in een zogenoemde ‘power sessie’ 
reanimatie met AED, verbandleer en brand blussen. 

Benieuwd naar de mogelijkheden?
Twijfel je over het opleiden van medewerkers in 
deze tijd? Neem dan gerust contact met Cbt op. 
Opleiden is ook in tijden van corona, met de juiste 
maatregelen, heel goed mogelijk. Ik en mijn collega’s 
kijken graag samen met je naar de mogelijkheden 
voor jouw organisatie. Neem contact met ons op door 
te bellen naar 06 – 106 83 655 of via mail naar info@
resultaatuitopleiden.nl
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