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AVANS HOGESCHOOL 
PROFESSIONALISEERT 
VEILIGHEIDSBELEID MET  
BHV-TRAININGEN OP LOCATIE 
Op de locaties van Avans Hogeschool lopen dagelijks duizenden 
studenten rond. Het is van groot belang dat hun veiligheid te 
allen tijde is gewaarborgd. Daarom biedt BHV.NL de BHV’ers van 
Avans locatiespecifieke trainingen aan op alle onderwijslocaties.

Avans Hogeschool biedt hoger onderwijs aan 35.000 studenten in Noord-Brabant. De hogescholengroep 

heeft dertien locaties verdeeld over ’s-Hertogenbosch, Tilburg, Breda en Roosendaal. Er werken zo’n 

3.300 medewerkers.

WAARDEVOLLER 
TRAINEN
Aziz Bouhdaid is sinds 2019 verantwoordelijk voor 

de operationele veiligheid bij Avans Hogeschool, 

waaronder de EHBO en de bedrijfshulpverlening. 

Bij zijn aantreden wilde hij het veiligheidsbeleid flink 

vernieuwen. “Ik was hiervoor een aantal jaar facilitair 

medewerker bij Avans. Toen nam ik al een aantal 

veiligheidstaken op me, maar er komt zoveel bij kijken. Het 

creëren van een veilige schoolomgeving is een voltijdsfunctie. 

Uiteindelijk mocht ik die zelf gaan invullen. Ik had toen al een aantal 

ideeën opgedaan over wat er beter moest.”

Een van de belangrijkste verbeteringen die Bouhdaid wilde doorvoeren, was het waardevoller trainen 

van de bedrijfshulpverlening. “Bij onze vorige BHV-partner trainden we op een extern terrein. Ik wil 

juist dat BHV’ers de specifieke kenmerken van onze gebouwen ervaren tijdens de trainingen, zodat 

bijvoorbeeld het ontruimen realistischer is.”
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TRAININGEN VOOR BHV, EHBO EN 
GEVAARLIJKE STOFFEN
Bouhdaid en Avans gingen eind 2018 op zoek naar een nieuwe BHV-partner die hen kon bijstaan 

bij de professionalisering van het veiligheidsbeleid. “We zetten een aanbesteding uit waarin we vier 

partijen beoordeelden. Daar kwam BHV.NL als beste van uit de bus. Ze hadden sterke, inhoudelijke 

en complete antwoorden op onze vragen. We hadden daardoor meteen een goed gevoel bij ze.”

BHV.NL verzorgt sinds 2019 de BHV-trainingen voor alle 300 BHV’ers, EHBO’ers en ploegleiders 

van Avans. Avans maakt gebruik van modulair trainen waarbij er in samenspraak met BHV.NL 

een eigen maatwerktraining wordt opgebouwd op basis 

van verschillende losse modules. Op deze manier sluit 

de cursus naadloos aan op de specifieke wensen en 

leerdoelen van Avans.

Naast de BHV-trainingen volgen enkelen aanvullende 

trainingen, bijvoorbeeld de ploegleiders. Bouhdaid: “Zij 

coördineren de ontruimingen en moeten zorgen dat 

alle BHV’ers paraat staan en hun taken uitvoeren. De 

verantwoordelijken van speciale onderwijsactiviteiten 

krijgen ook aanvullende training. Medewerkers van de laboratoria volgen bijvoorbeeld een 

verdiepende training over het werken met gevaarlijke stoffen. Als daar iets misgaat, ontstaat 

immers een heel andere situatie dan bij een reguliere vuilnisbakbrand. Ook de werkplaatsmeesters 

krijgen extra training. Zij hebben de leiding over locaties waar praktisch onderwijs wordt gegeven. 

Werkplaatsmeesters leren over de gevaren van werken met zware machines en krijgen ook EHBO-

training, zodat ze direct kunnen handelen bij verwondingen. Dit zijn zaken die Avans uniek maken. 

BHV.NL biedt maatwerk dat hierop aansluit.”
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ZE HADDEN STERKE, INHOUDELIJKE 

EN COMPLETE ANTWOORDEN 

OP ONZE VRAGEN. WE HADDEN 

DAARDOOR METEEN EEN GOED 

GEVOEL BIJ ZE.

Aziz Bouhdaid, Medewerker operationele veiligheid 
- BHV, Avans Hogeschool
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GOEDE SAMENWERKING ONDANKS 
VERLOREN JAAR
Door corona heeft Bouhdaid de plannen die hij voor ogen had helaas nog niet ten volste kunnen uitvoeren. 

Scholen waren tijdelijk gesloten en er mochten lange tijd geen trainingen gepland worden. “Dat bracht 

bovendien andere problemen met zich mee”, vertelt Bouhdaid. “De certificeringen van BHV’ers dreigden 

te verlopen. In het begin was het nog niet duidelijk hoe we daarmee om moesten gaan. BHV.NL heeft ons 

toen continu goed op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Dat kenmerkt onze samenwerking. We 

onderhouden korte lijntjes.”

“Ook het inplannen van trainingen voor volgend schooljaar 

verloopt goed”, vervolgt Bouhdaid. “Dat is voor ons altijd 

uitdagend door de verschillende locaties en lesroosters. Maar 

BHV.NL denkt daarbij echt met ons mee. 

Ze hebben bijvoorbeeld het 

minimumaantal deelnemers 

aan een training 

verlaagd, omdat we nu rekening moeten houden met anderhalve 

meter afstand houden. Die flexibiliteit waardeer ik. We hebben het 

contract met BHV.NL dan ook verlengd met een jaar.”

ZORGEN DAT DE BASIS 
GOED STAAT
Wensen voor de toekomst heeft Bouhdaid genoeg. “Mede op 

advies van BHV.NL gaan we starten met het alarmeringssysteem EMS, 

daarmee kunnen we zien welke BHV’ers aanwezig zijn op het moment dat er 

een calamiteit plaatsvindt. Met de applicatie kunnen we hen, en anderen die gealarmeerd 

dienen te worden, direct bereiken. Daarnaast willen we nog gebruik gaan maken van digitale hulpmiddelen 

waarmee BHV’ers bijvoorbeeld door het jaar heen hun BHV-kennis op peil kunnen houden. En we willen 

op korte termijn aangekondigde en onaangekondigde ontruimingsoefeningen kunnen doen, compleet met 

lotusslachtoffers en rookmachines. Maar daar zijn we nog niet, eerst gaan we zorgen dat de basis goed 

staat. BHV.NL en ik delen daarbij dezelfde visie. Ik hoop dat we volgend jaar onze doelen kunnen bereiken.”
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MEER WETEN? 
Wil je meer weten over wat BHV.NL voor jouw onderwijsinstelling kan betekenen? Kijk op BHV.NL/onderwijs 

of neem vrijblijvend contact op met onze accountmanager Marianne Nillesen - de Lange. Zij staat je graag 

te woord en is telefonisch bereikbaar op 06-22744865 en per e-mail via M.nillesen-delange@BHV.NL

DIE FLEXIBILITEIT WAARDEER IK. 

WE HEBBEN HET CONTRACT MET 

BHV.NL DAN OOK VERLENGD MET 

EEN JAAR.

Aziz Bouhdaid, Medewerker operationele 
veiligheid - BHV, Avans Hogeschool


