Advies inhoud rayonprogramma
Als rayon is het belangrijk om er voor te zorgen dat u met uw jaarprogramma alle onderdelen
voldoende aanbiedt, zodat de instructeurs na twee jaar aan de eisen voor hercertificering voldoen.
Als uw programma per jaar minimaal voldoet aan onderstaand rekenvoorbeeld en iedereen is altijd
aanwezig, dan is dit voldoende.
Voor de volledigheid: de accreditatiecommissie beoordeelt de ingediende nascholing(en) puur
inhoudelijk. De commissie bekijkt niet of een instructeur hiermee kan voldoen aan de eisen voor
hercertificering en geeft geen oordeel over het totale rayonprogramma. Dat kan zij ook niet, omdat
zij geen zicht heeft op het totale aanbod in 2 jaar. De bijeenkomsten kunnen immers ook per keer
worden ingediend.
Verder is de IEH er zelf verantwoordelijk voor dat zijn/haar dossier op de controledatum aan de
hercertificeringsvoorwaarden voldoet en dat Het Oranje Kruis op de hoogte is van het juiste emailadres, zodat het signaal over de stand van zaken hen ook bereikt.
Tijdsinvestering*
Eerstehulpvaardigheden
Onderdeel 1. Bewijs:
beheersing alle eindtermen

Onderdeel 2. Nascholing: direct
gerelateerd aan de eindtermen

controle van een kwart van de
competenties

minimaal 4 punten

minimaal 2 uur
en samen met onderdeel 4 en 5
minimaal 7 uur

Instructievaardigheden
Onderdeel 3. Bewijs:
beheersing alle eindtermen

Onderdeel 4. Nascholing: direct
gerelateerd aan de eindtermen

controle competenties

minimaal 4 punten

elke IEH één keer in de twee
jaar
minimaal 2 uur
en samen met onderdeel 2 en 5
minimaal 7 uur

Eerste Hulp- of Instructievaardigheden
Onderdeel 5. Nascholing:
niet direct gerelateerd aan de
eindtermen

naar keuze
en samen met onderdeel 2 en 4
minimaal 7 uur

* Richtlijn voor de waardering van nascholingen: nascholing bij een rayon 2 punten per uur.

Als aanbieder van nascholing voor Instructeurs Eerste Hulp kunt u uiteraard uw nascholing volledig
zelf ontwikkelen. U kunt eventueel inspiratie putten uit:
- nascholingen aangeboden in het openbare nascholingsoverzicht
- Het NODE modelprogramma. Node ontwikkelt elk jaar een modelprogramma dat door de
accreditatiecommissie ook wordt beoordeeld of het voldoet aan bovenstaand
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rekenvoorbeeld voor één jaar. Als rayon kunt u ervoor kiezen dit programma geheel of
gedeeltelijk over te nemen. U weet dan van te voren hoe dit beoordeeld wordt. Zie hiervoor:
http://www.nod-ehbo.org/.
Bij gedeeltelijke overname is het uiteraard belangrijk dat u bekijkt of de instructeurs hiermee
kunnen voldoen aan de eisen voor hercertificering.
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