
 

HOE GAAF IS HET, 

DAT JE ALS  

INSTRUCTEUR EHBO 

EEN ONDERDEEL BENT  

VAN REDDINGSACTIES  

DOOR EEN ANDER GEDAAN! 

 

#HULPKOMTNIETUITDELUCHTVALLEN! 

VERIKen streeft er naar om haar opleiding 

zo laagdrempelig mogelijk te houden.  

U kunt al instructeur worden als u: 

- voor een groep met volwassen mensen  

   durft te staan, 

- een ander kennis wil overbrengen, 

- voldoende kennis heeft van de  

   Eerste Hulp,  

- bereid en in staat bent om deels  

  zelfstandig te leren.  

  Geschatte tijd van zelfstudie: ongeveer  

  één uur studie per lesuur in training. 

               OPLEIDING 

DE OPLEIDING BESTAAT UIT  

DRIE OPVOLGENDE ONDERDELEN: 

 
BASIS VOOR DE OPLEIDING: 

OPSTAPCURSUS EN TOELATINGTEST.    

Twee zaterdagen vol vaardigheid trainen 

en theorie. 

KOSTEN:  

Non-profit organisaties: €125,00  

Voor profit organisaties of particulieren:   

€150,00 

EERSTE FASE VAN DE OPLEIDING:   

Om de week vrijdagavond online les:  

De module didactiek.  

Na de eerste les didactiek: Om de week 

op zaterdag de module:  

Kennis Menselijk Lichaam en EHBO 

vaardigheden toepassen en trainen.    

Na deze fase wordt er VERPLICHT 

EXAMEN gedaan bij Het Oranje Kruis 

voor Vaardigheden en Theorie. 

TWEEDE FASE VAN DE OPLEIDING: 

Na het slagen van het eerste Examen 

Theorie en Vaardigheden van Het Oranje 

Kruis, gaat de training verder.  

Op zaterdagen traint de cursist zelf het 

lesgeven. Je gaat jezelf met hulp van de 

docenten je voorbereiden op het 

VERPLICHTE EXAMEN Instructie- 

vaardigheden van Het Oranje Kruis. 

Medecursisten vormen dan de lesgroep. 

Alle opgedane kennis wordt toegepast en 

getraind.   

                   KOSTEN 

 

 

De kosten voor de opleiding bij VERIKen 

zijn inclusief: 

De aanvullende opleiding tot NRR 

reanimatie-instructeur.  

Exclusief: Examenkosten te betalen 

aan Het Oranje Kruis, lesmaterialen, 

boeken, reis- en studiekosten, 

consumpties.  

NON-PROFIT ORGANISATIES: 

    € 1595 
U volgt de opleiding vanuit een non-profit 

instelling, zoals een erkende ANBI (Algemeen Nut 

Beogende Instelling) of daarmee vergelijkbaar. 

PROFIT ORGANISATIES of 

particulieren: 

    € 1695 

 

 

 

KOSTEN VERPLICHTE EXAMENS  

HET ORANJE KRUIS 

       € 600 
Dit is een minimale berekening.  

Geheel afhankelijk van uw voortgang.  

Voor elke aanmelding voor een examen 

wordt €5,00 administratiekosten in 

rekening gebracht. 



 
STATISTIEKEN 

2002-2022 

 130 

CONTACT 

  Website: www.veriken.nl 

        Mail: opleidingen@veriken.nl 

  Telefoon: +316 15 34 01 76 

Leslokatie: Dorpshuis Het Terras 

                 Dinkgrevelaan 17 

                 2071 BP Santpoort Noord 

 

 

 30 

Sinds ons bestaan hebben 130  

cursisten met succes  

deelgenomen aan de opleiding. 

VERIKen telt momenteel 30 

actieve (aspirant-)leden. 

Gemiddeld 4 bijscholingsochtenden  

bij te wonen om het diploma  

Instructeur Eerste Hulp geldig te houden. 

HOE 

Inschrijving voor de opleiding  

Instructeur Eerste Hulp:  

          Voor 12 november 2022 

Via de simpele stap aanmelden: 

          opleidingen@veriken.nl 

Of inschrijven op onze 

informatieochtend op 22 oktober tussen 

10:00 en 12:00 uur. 

 
SUPPORT 

U laat ons een motivatie en 

doorzettingsvermogen zien? En een 

enthousiasme om te willen lesgeven  

in de Eerste Hulp? Dan willen en 

kunnen wij niet anders, dan… 

u als opleidingsteam al onze steun 

geven. Wij hebben de ervaring in het 

trainen van instructeurs en als team  

de kennis en vaardigheden in het 

lesgeven.  

WAT /  WANNEER ? 

Opleiding Instructeur Eerste Hulp 

volgens richtlijnen van Het Oranje Kruis 

 

 Start Opleiding:  december 2022  

Beoogde Afronding: november 

2023 
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