De accreditatiecommissie en visitatiecommissie nascholing instructeurs
Eerste Hulp
Werkwijze accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie beoordeelt alle accreditatieaanvragen en kent er punten aan toe. Het gaat
dan om het beoordelen van de onderdelen van de rayonprogramma’s, programma’s van aanbieders
van congressen, studiedagen en seminars etc., maar ook om individuele aanvragen van instructeurs.
Elke aanvraag wordt door 2 commissieleden beoordeeld. Als deze er samen niet uitkomen, wordt
een derde lid geraadpleegd.
De accreditatiecommissie heeft als doel het niveau van de nascholingen op gewenste hoogte te
houden/te brengen.
Samenstelling accreditatiecommissie
De accreditatiecommissie wordt aangesteld voor minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar door de
directeur/bestuurder van Het Oranje Kruis. De commissie bestaat uit vertegenwoordigers van
diverse geledingen van het veld en een medewerker van Het Oranje Kruis.
De gehele commissie wordt nooit in één keer geheel vervangen.
De beoordelaars
Olaf J.H. Kösters
Instructeur Eerste Hulp en LOTUS en Intensive Care verpleegkundige.
Sienette G.J.B. van het Hof
Instructeur Eerste Hulp en trainer/coach.
Mark Jansen
Instructeur Eerste Hulp en redactielid EHBO.nl
Co van Dommelen
Instructeur Eerste Hulp, examinator Instructeur Eerste Hulp en Opleidings- en trainingsbegeleider /
Supervisor
Nicoline Versluys
Werkzaam bij Het Oranje Kruis als Coördinator Certificering – Kwaliteitsbeleid, lid van het team
accreditatie. Was projectleider van de accreditatie en daardoor op verschillende manieren betrokken
(geweest) bij het tot stand komen van het accreditatiesysteem.
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De visitatiecommissie nascholing instructeurs Eerste Hulp
Werkwijze visitatiecommissie
Geaccrediteerde nascholingen worden steekproefsgewijs bezocht door één lid van de
visitatiecommissie. Het bezoek wordt minimaal 1 werkdag van te voren telefonisch en/of per e-mail
bij de aanbieder van de nascholing aangekondigd door het secretariaat van de accreditatie.
De visitatiecommissie heeft de taak om te kijken of er volgens de ingediende en
beoordeelde nascholing(en) wordt gewerkt en of de accreditatiecommissie de nascholing(en) juist
heeft beoordeeld. Tevens wordt bij competentiebeoordelingen gecontroleerd of minimaal 2 leden
van de rayonleiding aanwezig zijn. De verslaglegging van het bezoek vindt plaats door middel van
gestandaardiseerde formulieren.
Het verslag gaat naar het secretariaat van de accreditatie ter beoordeling. Het secretariaat stuurt een
kopie van het verslag ter informatie aan de aanbieder/het rayon.
Als er aanleiding voor is gaat het verslag naar de accreditatiecommissie. De
accreditatiecommissie kan hieruit aandachtspunten halen ter verbetering van het beoordelen. Bij
discrepantie tussen de ingediende en beoordeelde nascholing(en) en de uitvoering van deze
nascholing(en) zou de accreditatiecommissie tot heroverweging van de
puntentoekenning kunnen komen. Heroverweging leidt niet tot aanpassing van de punten van de
bezochte nascholing, maar heeft vooral gevolgen voor toekomstige nascholingen. Het resultaat van
de heroverweging wordt terug gerapporteerd aan de aanbieder / het rayon, eventueel voorzien van
toelichtende vragen. De visitatiecommissie heeft als doel het niveau van de nascholingen op
gewenste hoogte te houden/te brengen. De visitatiecommissie beoordeelt dus niet de EH- en/of
instructievaardigheden van instructeurs. Dit is aan de rayonleiding.
Samenstelling visitatiecommissie
De visitatiecommissie wordt aangesteld voor minimaal 2 jaar en maximaal 5 jaar door de
directeur/bestuurder van Het Oranje Kruis De commissie bestaat uit instructeurs Eerste Hulp
verspreid over het land.
De leden
Dhr. J. Schulenburg
Mw. J.H.H.M. Scholten
Dhr. E. van der Horst
Dhr. P. van Akkeren
Dhr. R. Sudmeijer
Mw. G. van Veen
Dhr. P. Heeren
Mw. M.L. Hooft
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