Eisen aan een rayon om als bevoegd beoordelaar te kunnen optreden bij
competentiebeoordelingen van Instructeurs Eerste Hulp
Het rayon speelt een belangrijke rol in de hercertificering van de IEH
1. Rayons zijn, als enige, bevoegd om in het kader van hercertificering competenties van instructeurs
Eerste Hulp te beoordelen.
2. Rayons zijn, naast anderen, aanbieder van nascholing aan instructeurs Eerste Hulp op het terrein
van:
 de Eerste Hulp
 het lesgeven in de Eerste Hulp
Eisen
In verband met de kwaliteitsborging stelt Het Oranje Kruis eisen aan degenen die de
competentiebeoordeling uitvoeren. De rayonleiding dient daarom uit de volgende leden te bestaan1:
 Een arts, verpleegkundige of fysiotherapeut die de theorie en achtergronden van de leerstof
voor het diploma Eerste Hulp en de daarop aansluitende modules beheerst. Hij/zij is BIG

geregistreerd als arts of verpleegkundige en is in het bezit van een geldig door de NRR erkend certificaat
2
instructeur BLS/AED .

Een didacticus die als bevoegd docent werkzaam is in het BO, VO of BVE onderwijs. Dit is aan te
tonen met een kopie van het relevante diploma en een werkgeversverklaring (dit laatste
vierjaarlijks te herhalen). Voor bevoegde docenten die langer dan 4 jaar niet meer in het
onderwijs werkzaam zijn, is nascholing verplicht om zich zo voldoende bij te scholen op nieuwe
methoden / inzichten.3 Tevens heeft de didacticus een geldig diploma Eerste Hulp of instructeur
Eerste Hulp
 Een eindverantwoordelijke/contactpersoon/rayonleider in het bezit van een diploma
Instructeur Eerste Hulp.
Dit zijn drie rollen, die over drie verschillende personen zijn verdeeld. Beoordelingen van competenties
worden door minimaal twee leden van de rayonleiding uitgevoerd.
Hierdoor ontstaan geen dubbele petten waardoor een zo intersubjectief mogelijke beoordeling wordt
gewaarborgd.
De rayonleiding, bestaande uit de drie eerder genoemde functionarissen, dient er zorg voor te dragen
dat vertegenwoordigers van Het Oranje Kruis die daartoe bevoegd zijn, te allen tijde toegang hebben tot
de bijeenkomsten. De visitatiecommissie speelt een rol in de controle op de naleving van
bovengenoemde eisen. Zij meldt niet nakomen van deze eisen aan Het Oranje Kruis. Zij heeft geen rol in
het beoordelen van personen.
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In uitzonderlijke gevallen kan een rayon zich erop beroepen de vereiste kwaliteiten op een andere manier
geborgd te hebben. Het rayon kan daartoe een ontheffingsverzoek indienen bij de directie van Het Oranje Kruis.
Verzoeken kunnen altijd al dan niet worden gehonoreerd.
2
Als de arts / verpleegkundige / fysiotherapeut geen instructeur BLS/AED is maar de didacticus of rayonleider wel,
wordt hiervoor in principe dispensatie verleend
3
De nascholing moet gebaseerd zijn op de rol van de didacticus binnen het rayon. Scholing op de volgende
gebieden komen daarvoor in aanmerking: onderwijsontwikkeling, competentiebeoordelingen, feedback geven,
slecht nieuws gesprekken voeren. Een bewijs van een scholing op een of meer van deze gebieden moet worden
aangeleverd. De accreditatiecommissie beoordeelt de scholing en kent er tevens punten aan toe, zodat scholing
eventueel ook mee kan tellen voor de hercertificering van het diploma IEH. N.B.: deze worden dan door het
secretariaat ingevoerd.
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