
 
 

Noodzaak trainen: 
In de Arbowet (artikel 15 lid 1) is opgenomen dat bedrijven verplicht zijn om maatregelen te nemen 
op het gebied van bedrijfshulpverlening. Veiligheidstrainingen zijn noodzakelijk voor continueren van 
de dagelijkse werkzaamheden binnen bedrijven en instellingen. Specifiek voor de veiligheid op de 
werkvloer. Iedere werkgever is verplicht om goede bedrijfshulpverlening te organiseren. Ook in 
coronatijd. BHV’ers moeten altijd snel en adequaat kunnen handelen bij calamiteiten. Daarom 
moeten BHV’ers goed opgeleid zijn en regelmatig worden bijgeschoold.  
Enkele voorbeelden van noodzaak tot trainen zijn: 

• Een kinderopvangmedewerkster mag haar werkzaamheden volgens IKK niet uitvoeren 
zonder geldig (kinder)EHBO-diploma 

• Tal van medisch professionals en ondersteunende functies binnen de zorg vereisen een 
geldig EHBO-diploma 
  

Daarnaast kunnen niet alle onderdelen van een veiligheidstraining online worden gegeven. Het 
beoefenen van bepaalde onderdelen zoals reanimatie en AED alleen via fysiek onderwijs worden 
geoefend.  
  
Waar mag je bhv’ers trainen tijdens lockdown? 
Tijdens de lockdown zijn een aantal plaatsen (ruimtes) gesloten en daarmee niet voor het publiek 
toegankelijk. Als gevolg van deze sluiting, mag niet overal meer worden geschoold en getraind. Om te 
kunnen bepalen waar de noodzakelijke veiligheidstrainingen wel mogen plaatsvinden, is het 
belangrijk dat te bepalen onder welke ruimte de beoogde trainingslocatie valt.  

• Als gevolg van de coronawet- en regelgeving zijn publieke plaatsen gesloten. Publieke 
plaatsen zijn plaatsen die voor iedereen toegankelijk zijn. Hierbij kun je denken aan winkels, 
cafés restaurants en theaters en klaslokalen. Voor een aantal publieke plaatsen is een 
uitzondering gemaakt. Dit geldt bijvoorbeeld voor opticiens en audiciens. Val je onder deze 
uitzondering, dan mag je open zijn.   

• Een besloten plaats (die niet een woning is), is niet voor iedereen toegankelijk. Bij een 
besloten plaats kun je denken aan een kantoorgebouw, loods of een school. Ook de 
trainingslocaties van veiligheidsopleiders vallen onder een besloten plaats. Dit geldt ook voor 
fabrieks- of bedrijfsruimten die niet vallen onder het begrip woning. Kantoorruimtes van 
publieke plaatsen vallen daarmee onder een besloten plaats.  

Er mag dus getraind worden in een publieke plaats die valt onder de uitzondering of in een besloten 
plaats. Voor een besloten plaats geldt dat per zelfstandige binnenruimte maximaal 30 personen zijn 
toegestaan. 
Tijdens de training dient de 1,5 meter geborgd te worden tenzij sprake is van beroepsmatige 
werkzaamheden die noodzakelijk zijn en de veilige afstand niet mogelijk is. Dit houdt in dat de 1,5 
meter-maatregel van toepassing is tenzij het echt niet anders kan. Van belang is dat de trainingen 
plaatsvinden volgens het brancheprotocol. 
  
Handhaving: 
Handhaving van de coronawet- en regelgeving vindt plaats door politie en boa’s. Wordt er tijdens 
een training gecontroleerd door politie of boa’s, dan is het van belang dat je aantoont dat de 
training: 

• Noodzakelijk is; 

• Plaatsvindt in een besloten plaats.  

Om handhaving tijdens een training te voorkomen, kan het verstandig zijn om vooraf overleg te 
hebben met de gemeente of de burgermeester om samen te bepalen of de geoogde training door 
kan gaan.  

https://wetten.overheid.nl/BWBR0010346/2020-12-01#Hoofdstuk4
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