Voorwaarden hercertificering diploma instructeurs Eerste Hulp (IEH)
Inleiding
Het diploma instructeur Eerste Hulp is 2 jaar geldig. Voor het geldig houden van dit diploma, de
hercertificering van de IEH, maakt Het Oranje Kruis sinds 2010 gebruik van PE-online van Xaurum,
een programma dat bij vele andere organisaties in gebruik is (bijvoorbeeld de KNMG). In dit systeem
is voor elke IEH een persoonlijk dossier aanwezig waarin nascholingen en competentiebeoordelingen
worden geregistreerd.
Voor de hercertificering gelden de volgende voorwaarden:
- de IEH toont competenties aan op het gebied van zowel
Eerste Hulpvaardigheden (onderdeel 1) als instructievaardigheden (onderdeel 3) door deze te
laten beoordelen door zijn rayon.
-

de IEH volgt voldoende nascholing binnen en/of buiten zijn rayon, waarvoor hij/zij
nascholingspunten ontvangt (min. 28 punten per twee jaar, verdeeld over Eerste Hulp
vaardigheden (onderdeel 2), en instructievaardigheden, (onderdeel 4) of de categorie Eerste
Hulp en/of instructie niet direct aan de eindtermen gerelateerd (onderdeel 5).

Onderdeel 1

Eerste Hulpvaardigheden
Bewijs beheersing alle eindtermen
Onderdelen die beoordeeld worden:
- Eerste Hulpvaardigheden incl. Eerste Hulp aan
Kinderen
En indien van toepassing:
- Eerste Hulp bij wandelletsel
- Eerste Hulp bij sportletsel

Onderdeel 2

Beoordeling a.d.h.v. de standaard competentielijsten
Nascholing Eerste Hulpvaardigheden, direct
gerelateerd aan de eindtermen

N.B.: Voor het laten
aftekenen van de Eerste
Hulp vaardigheden heeft
de IEH 4 jaar de tijd.
(d.w.z. 2 x de
hercertificeringsperiode)

Iedere 2 jaar minimaal
8 punten

Onderwerpen die onder deze scholing vallen zijn
bijvoorbeeld:
-

Onderdeel 3

basis eerste Hulpvaardigheden
eerste hulp aan kinderen
eerste hulp bij wandelletsel
eerste hulp bij sportletsel
(Instructeur) (P)BLS/AED van de NRR
(Instructeur) Stop de Bloeding, red een leven
Etc.
Instructievaardigheden
Bewijs beheersing alle eindtermen

Onderdeel 4

Nascholing Eerste Hulpvaardigheden, direct

Iedere 2 jaar een
positief beoordeelde les
Iedere 2 jaar minimaal
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gerelateerd aan de eindtermen

8 punten

Onderwerpen die onder deze scholing vallen zijn
bijvoorbeeld:
-

Onderdeel 5

verschillende werkvormen
het maken van een (PowerPoint) presentatie
feedback geven
samenwerking met de Lotus
multimediagebruik
instructeur (P)BLS/AED van de NRR
Instructeur Stop de Bloeding, Red een leven
etc.
Eerste Hulp- of instructievaardigheden
Nascholing Eerste Hulpvaardigheden, niet direct
gerelateerd aan de eindtermen maar wel gerelateerd
aan Eerste Hulp of instructie.

Niet verplicht

Onderwerpen die onder deze scholing vallen zijn
bijvoorbeeld:
- alcohol en drugs
- vervoer lange afstand
- bezoek aan 112 post
- lezing ziektebeelden (bijvoorbeeld ziekte van
Lyme, diabetes, epilepsie etc.)
- etc.

Competenties
Rayons zijn als enige bevoegd competenties te beoordelen. Voor een IEH is het dus noodzakelijk om
aan te sluiten bij een rayon. Zie voor een overzicht van de rayons
De beoordeling van de instructievaardigheid (onderdeel 3) vindt iedere twee jaar plaats.
Dit kan
een beoordeling zijn van een presentatie aan collega IEH in het rayon
Een beoordeling van een les aan cursisten van een EHBO cursus.
Op basis van aantoonbare onderwijsbevoegdheid mits de IEH als docent werkzaam is in BO,
VO, of beroepsonderwijs en volwasseneducatie en zijn/haar bevoegdheid kan aantonen
d.m.v. een kopie van een relevant diploma en een werkgeversverklaring.
Controle van de Eerste Hulp vaardigheden (onderdeel 1) vindt een keer in de 4 jaar plaats.
Nascholing
Om voor hercertificering in aanmerking te komen moet de IEH in twee jaar minimaal 28
nascholingspunten behalen, verdeeld over de onderdelen 2, 4 en eventueel 5.
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Nascholing kan worden gevolgd in een rayon1, maar ook bij andere aanbieders van nascholing, bv. de
NRR.
Daarnaast is het mogelijk om punten aan te vragen voor individueel gevolgde nascholing die relevant
is voor het instructeurschap. Op deze manier kunnen ook scholingen meetellen die een IEH volgt in
een andere hoedanigheid (bijvoorbeeld als ambulance verpleegkundige, docent of als student
fysiotherapie).
Een nascholing wordt via PE-Online aan de accreditatiecommissie voorgelegd. Deze beoordeelt het
programma en kent er punten aan toe. De nascholing is dan geaccrediteerd.
(Na)scholing (P)BLS/AED van de NRR levert nascholingspunten op. IEH’s kunnen een kopie sturen
naar accreditatie@ehbo.nl. Het Oranje Kruis zorgt dan voor de puntenbijschrijving indien deze
punten nog nodig zijn voor hercertificering. De competenties dienen wel binnen het rayon te
worden afgetekend. Dit geldt ook voor de aantekening Stop de Bloeding, Red een Leven van VUMC
of aangesloten organisatie.
Nascholing bij het eigen of een ander een rayon levert 2 punten per uur op.
Voor nascholing buiten rayonverband geldt een andere telling, nl. 1 punt per uur. Deze nascholing is
namelijk niet altijd toegespitst op de rol van IEH. Ook geldt dan een maximum aantal punten per
scholing, afhankelijk van de totale duur.
Afronding uren:
- minder dan 30 minuten wordt naar beneden afgerond (= 0 uur)  0 punten
- meer dan 30 minuten wordt naar boven afgerond (=1 uur) 1 punt buiten rayonverband of
2 punten bij een rayon
- precies 30 minuten wordt bij een rayon niet afgerond  1 punt; buiten rayonverband wordt
het naar boven afgerond (=1 uur)  1 punt
NB
Een IEH die, om welke reden dan ook, langere tijd niet in staat is aan bovengenoemde voorwaarden
te werken wordt geadviseerd om dit met de rayonleiding te bespreken en - zo nodig in overleg met
de helpdesk Accreditatie - naar een oplossing te zoeken. Door tijdig aan de bel te trekken kunnen
problemen op het moment van hercertificering worden voorkomen.

1

Een rayon is een organisatie van instructeurs Eerste Hulp die geaccrediteerde nascholingen en
competentiebeoordelingen uitvoert voor de hercertificering van instructeurs Eerste Hulp.
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