
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Informatiepakket 

Opleiding Instructeur Eerste Hulp 
 
 

Cursusjaar 2022-2023 
 

 
  
 
 
 
Dit pakket bevat informatie over: 
• Basisopleiding “Instructeur Eerste hulp” 
• Prijzen 
• Algemene voorwaarden, verzekering, betalings- en annuleringsvoorwaarden 
• Aanmeldformulier “Opstapcursus” 
• Aanmeldformulier opleiding “Instructeur Eerste hulp” 
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Basisopleiding “Instructeur Eerste Hulp” 

VERIKen organiseert en verzorgt de opleiding "Instructeur Eerste Hulp”. VERIKen is 
ingaande maart 2011 door Het Oranje Kruis erkend als opleidingsinstituut voor het 
verzorgen van de VERIKen-opleiding “Instructeur Eerste Hulp. VERIKen staat garant 
voor een gedegen opleiding die door de cursisten als heel intensief maar tegelijk heel 
positief wordt ervaren. De docenten die voor VERIKen werken, hebben al vele jaren 
ervaring in het opleiden van instructeurs Eerste Hulp en aanverwante cursussen. 
Inmiddels hebben 155 cursisten deelgenomen aan deze opleiding, waarvan er 135 
geslaagd zijn, terwijl zes cursisten nog bezig zijn met de opleiding. De laatste jaren 
scoort de cursus 100%, iets waar wij heel trots op zijn! Ook is de waardering van de 
cursisten hoog. 

 

Doelgroep 
Personen uit vrijwilligersorganisaties, bedrijven en andere geïnteresseerden, met een 
hoog peil van kennis en vaardigheid op het gebied van eerste hulpverlening en 
vermoedelijke geschiktheid voor het overdragen van kennis en vaardigheden. 

 

Toelating 
Voor toelating moet men aan de volgende voorwaarden voldoen: 
▪ de kandidaat beschikt over een geldig diploma Eerste Hulp afgegeven door Het 
Oranje Kruis, of het vier sterren diploma Eerste Hulp van het Nederlandse Rode Kruis; 
▪ de kandidaat heeft een hoog peil van kennis en vaardigheden op het gebied van 
eerste hulpverlening en geschiktheid voor het overdragen van kennis; 
▪ de kandidaat heeft de opstapcursus van VERIKen goed doorlopen. 

 

Doelstelling 
Na het volgen van deze opleiding kan de "Instructeur Eerste Hulp" samen met 
een medisch deskundige: 
▪ de basismodule Eerste Hulp geven; 
▪ de nascholing basismodule Eerste Hulp en de aantekening Verbandleer geven; 
▪ verbindingen onderhouden met Het Oranje Kruis, VERIKen, EHBO-bonden en 
andere hulpverleningsorganisaties. 

 

Opleidingsplaatsen 
De opleiding wordt gegeven in Santpoort, gemeente Velsen. 

 

Aantal deelnemers 
Minimaal 5; maximaal 12. 
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Werkwijze 
Tijdens de opleiding wordt een actieve inzet van de deelnemer verwacht. 
Het accent van de opleiding ligt op de zelfwerkzaamheid, met individuele begeleiding. 
Het opleidingsteam bestaat uit: arts/verpleegkundige, didacticus, docent-instructeur 
Eerste Hulp en een Lotus®-studieleider. 
 
Examinering 
Het examen voor de opleiding "Instructeur Eerste Hulp" wordt afgenomen volgens de 
eindtermen van ”Het Oranje Kruis”. Het examen bestaat uit drie praktijkexamens, 
welke worden afgenomen door “Het Oranje Kruis”: 
 
Praktijkexamen Vaardigheden Eerste Hulp  
Praktijkexamen Theorie. 
 
Bij een positief resultaat van beide praktijkexamens wordt u toegelaten tot het didactisch 
praktijkexamen. 
 
Didactisch praktijkexamen.  
 
Bij voldoende resultaat leidt dit tot de bevoegdheid "Instructeur Eerste Hulp" 
uitgegeven door “Het Oranje Kruis”. 
 
Aanmelding voor één van de examens geschiedt door de Coördinator Opleidingen op 
voordracht van de docent-instructeurs en uitsluitend na gebleken voortgang. De 
voortgang wordt getoetst bijgehouden door middel evaluatiedocumenten Ook dient de 
cursist tenminste 75% van de lessen volledig bijgewoond te hebben. Indien de docent-
instructeurs van mening zijn dat de kandidaat nog niet toe is aan de afsluitende 
examens, zal deze een negatief advies uitbrengen. 
 
Een kandidaat die gezakt is voor een examen, heeft met de studieleiding een gesprek 
over de vervolgstappen.  
De eerste keer dat de kandidaat het didactisch praktijkexamen instructeur Eerste Hulp 
moet afleggen zorgt VERIKen voor de noodzakelijke ondersteuning o.a. door inzet van 
voldoende Lotus®-slachtoffers. De kosten hiervan zijn in de cursusprijs inbegrepen. 
Indien de kandidaat voor dit examen zakt en een herexamen moet afleggen, moet deze 
zelf voor Lotus®-ondersteuning zorgen, waarvan de kosten voor de kandidaat zijn. 
 
 
 
Tijdplanning 
Ongeveer 150 uur les, tentamens en dergelijke (circa 50 dagdelen van 3 uur) + een 
stage periode). 
De studiebelasting is ongeveer 1 : 1 (lessen en huiswerk) qua studie-uren. 
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Annulering 
Voor annulering- en betalingscondities: zie de Algemene Voorwaarden. 
 
Inlichtingen 
Indien u na het lezen van dit infoblad nog vragen heeft, dan kunt u altijd contact met 
ons opnemen. 

 

Opleidingen VERIKen 

E-mail: opleidingen@veriken.nl 

mailto:opleidingen@veriken.nl
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Kosten 

 

Omschrijving van de 
opleiding 

Prijs per 
persoon 

Aantal uren of 
dagdelen 

 

Bijzonderheden 

Opstapcursus 

-Profit organisaties en    
particulieren 

- Leden EHBO-verenigingen 
en non-profit 

 

 

€ 150,00 

 

€ 125,00 

4 dagdelen Wel of niet doorgaan met de 
opleiding? Beslissing van 
kandidaat en docententeam. 

VERIKEN-opleiding 
“Instructeur Eerste Hulp” 
incl. opleiding Instructeur 
BLS/AED/PBLS 

(na behalen bevoegdheid 
Instructeur Eerste Hulp) 

-Profit organisatie en 
particulieren 

- Leden EHBO-verenigingen 
en non-profit 

 

 

Praktijkexamens “Het 
Oranje Kruis”  

- Praktijkexamen theorie 

- Praktijkexamen 
vaardigheden 

- Praktijkexamen didactiek 

- Administratiekosten per 
examen 

 

 

 

 

 

 

€ 1.595,00* 

 

€ 1.695,00* 

 

 

 

 

 

€ 115,00** 

€ 300,00** 

 

€ 185,00** 

€     5,00 

 

Circa 150 uur les 
(± 50 dagdelen 
van 3 uur) 

Opleiding in één jaar te volgen. 

 

 

 

 

 

Opleiding en examen conform 
de eindtermen van Het Oranje 
Kruis. 

 

 

 

 

 

Organisatie, afname 
praktijkexamens en 
prijsbepaling geschiedt door 
Het Oranje Kruis (Prijzen 
onder voorbehoud) 

Lesmateriaal 

Verbandmiddelen, lesboeken 
en overige leermiddelen zelf 
te verzorgen. 

 

 

Circa € 
200,00 

  

Zelf aan te schaffen, 
afhankelijk wat men al heeft. 

 

Deze prijzen gelden tot uiterlijk 1 januari 2023 en zijn van toepassing op de 
cursus die najaar 2022 start. Let op de annuleringsvoorwaarden! 

 
* VERIKen is vrijgesteld van omzetbelasting. Alle prijzen zijn incl. BTW. 

** Prijspeil 2022, geldend van 1-9-2022 tot 1-9-2023. De prijs van de 

praktijkexamens wordt bepaald door Het Oranje Kruis. 
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Algemene voorwaarden: Opleiding, Nascholing of Training 

Algemene specificatie: 
De prijs van de opleiding, nascholing of training is per persoon en is inclusief: 

▪ aspirant lidmaatschap welke toegang geeft tot studiebijeenkomsten inclusief 
symposia van VERIKen; het aspirant-lidmaatschap eindigt met het behalen 
van de bevoegdheid “Instructeur Eerste Hulp”; daarna kan de cursist zich 
aanmelden als kandidaat lid van de VERIKen, waarvan de kosten € 99,00 / 
jaar bedragen; 

▪ Lotus®-ondersteuning bij de opstapcursus instructeur Eerste Hulp; 
▪ Examentraining voor de eerste keer dat de examens van Het Oranje Kruis 

moeten worden afgelegd; 
▪ zaalhuur op locatie; 
▪ gebruik van projectie- en instructiemiddelen, zoals een beamer, anatomische 

mo- dellen, reanimatiepoppen en dergelijke; 
exclusief: 

▪ eigen reis- en studiekosten; 
▪ bij Het Oranje Kruis af te leggen examens (minimaal drie examens); deze 

worden per examen apart aan de cursist in rekening gebracht, waarbij per 
examen bovenop de kosten van Het Oranje Kruis € 5,00 administratiekosten 
in rekening wordt gebracht; 

▪ zelf aan te schaffen vakliteratuur, zoals anatomieboeken, leer- en lesmateriaal 
waaronder een instructieboek, uitgaven van Het Oranje Kruis; 

▪ lesmateriaal voor eigen gebruik, zoals een geschikte EHBO-tas met 
voldoende inhoud, een laptop of pc met software voor het maken van 
werkstukken en presentaties (zoals Word en PowerPoint of vergelijkbaar); 

▪ consumpties. 
 

De opleidingen, nascholingen of training worden gegeven in dagen of 
dagdelen. Alle uren zijn, waar van toepassing, inclusief tentamen of toets. 
Voor iedere opleiding ontvangt u een certificaat of diploma (mits met goed gevolg 
afgesloten). 

 
Aansprakelijkheid: cursisten zijn zelf aansprakelijk voor eventuele schade die zij kunnen 
aanrichten jegens derden. Raadpleeg bij twijfel of uw WA-verzekering deze cursus dekt. 

 
Inschrijving: kan per groep of per persoon (via open inschrijving d.m.v. het 
aanmeldingsformulier). Bij een negatief advies na de opstapcursus vervalt de inschrijving 
voor de VERIKen-opleiding “Instructeur Eerste Hulp”. In dat geval is men geen 
annuleringskosten verschuldigd voor dat deel van de opleiding. 

 
Inschrijving via bedrijven (orderverstrekking/opdrachtverlening): 
Indien een cursist door een bedrijf wordt aangemeld, is een schriftelijke 
opdrachtverlening via een orderbon met referentiecode (ordernummer), naam, 
functie en ondertekening van de formele opdrachtverstrekker vereist. Indien deze 
achterwege blijft, wordt de cursist geacht zelf opdracht gegeven te hebben tot de 
cursus en is deze in persoon aansprakelijk voor de kosten! 
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Betaling en sancties: 
Opdrachtgever of deelnemer verbindt zich tot betaling binnen 30 (dertig) 
kalenderdagen na datum van de factuur of binnen de termijn die nader is 
overeengekomen en op de factuur staat vermeld. Het verschuldigde bedrag kan, 
afhankelijk van de duur van de opleiding, nascholing of training en voor zover vooraf 
overeengekomen, in één of twee termijnen voldaan worden. 
Bij te late of geen betaling kan men van verdere deelname worden uitgesloten, in ieder 
geval van geschiktheidstesten door of vanwege Het Oranje Kruis. Tevens is men dan 
wettelijke rente administratiekosten verschuldigd ten bedrage van tenminste € 50,-- 
over het volledige factuurbedrag inclusief examenkosten/kosten geschiktheidstesten 
van Het Oranje Kruis. 
 
Annulering: 
▪ Bij annulering van de aanmelding meer dan vier weken voor aanvang van een 

opleiding, opstapcursus, nascholing of trainingen, moet in alle gevallen tenminste 
25% van de prijs worden voldaan. 

▪ Bij annulering vier weken of minder tot ten hoogste twee weken voor aanvang van 
de opleiding, nascholing of training, moet 50% van de opleidingsprijs worden 
voldaan. 

▪ Bij annulering minder dan twee weken voor aanvang van de opleiding, nascholing of 
training, wordt de volledige opleidingsprijs in rekening gebracht. 

▪ Bij annulering van de aanmelding voor de geschiktheidstesten van “Het Oranje 
Kruis” moeten alle daaraan verbonden kosten volledig voldaan worden, indien “Het 
Oranje Kruis” haar kosten aan de VERIKen in rekening brengt. 

▪ Bij annulering door of vanwege de VERIKen is men geen kosten verschuldigd. 
▪ Bij overmacht kan het bestuur van de VERIKen besluiten (een deel van) de 

verschuldigde kosten kwijt te schelden, dit ter beoordeling van het bestuur. 
 
 

Mogelijke wijzigingen 
Mogelijke wijzigingen in de gegevens van dit infoblad blijven voorbehouden. 



 

 

Secretariaat VERIKen 
E-mail: secretaris@veriken.nl 

 

AANMELDINGSFORMULIER “OPSTAPCURSUS” “Instructeur Eerste Hulp” 

 
Naam : ....……………………..……………………………… ( M / V ) 

 
Voorletters en roepnaam : ………………………/………………………….……………… 

Geboortedatum : ………………………………………………………………….  

Adres : ………………………………………………………………….  

Postcode en Woonplaats : ………………………………………………………………….  

Diploma Eerste Hulp, nr. : …………………………………………………………………  

Telefoon : …………………………………………………………………  

Mobiel nummer : 06-……………………………………………………………..  

E-mail adres : ………………………………………………………….…….. 

Wat is uw beroep? : …………………………………………………………………  

Lid van een EHBO-Vereniging?: Ja / Nee 

Naam van de vereniging? : ………………………………………………………………… 

 
Bij ondertekening gaat u akkoord met de annulerings- en betalingsvoorwaarden. (Zie de 
Algemene Voorwaarden).Tevens draagt u er zorg voor dat het verschuldigde bedrag voor de 
opstapcursus na ontvangst van de factuur omgaand voldaan wordt. Dit is een voorwaarde voor 
toelating tot de test! 
Bij ondertekening gaat u akkoord met het registreren van deze gegevens in onze 
administratie. 
 
Datum: …………………………… Plaats: ……………………………………………. 

Handtekening: ………………………………………………………………………………… 

Bovenvermelde gegevens zullen worden opgenomen in het ledenbestand van de VERIKen 
en uw n.a.w. gegevens worden doorgegeven aan Het Oranje Kruis. Verder zullen uw 
gegevens zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 

 

 
NB: Als Uw instelling of bedrijf de formele opdrachtgever is, dan bent u verplicht naast dit 
formulier ook een opdrachtbevestiging met referentiecode/opdrachtnummer in te sturen! 
Laat u dit na, dan bent u zelf de formele contractant.

mailto:secretaris@veriken.nl


 

 

Secretariaat VERIKen 
E-mail: secretaris@veriken.nl 

 
AANMELDINGSFORMULIER OPLEIDING “Instructeur Eerste Hulp”  

Naam : ....……………………..………………………………( M / V ) 

Voorletters en roepnaam : ………………………/………………………….…………….. 

Geboortedatum :    ………………………………………………………………… 

Adres :    ………………………………………………………………… 

Postcode en Woonplaats  :    ………………………………………………………….……..  

Diploma Eerste Hulp, nr  :    …………………………………………………………………  

Telefoon :    …………………………………………………………………  

Mobiel nummer :    06-…………………………………………………………….. 

E-mail adres :    …………………………………………………………………  

Wat is uw beroep? :    …………………………………………………………………  

Lid van een EHBO-Vereniging?: Ja / Nee 

Naam van de vereniging? : ………………………………………………………………… 
 

Vanaf het moment van deelname aan opleiding “Instructeur Eerste Hulp” bent u aspirant 
lid van de VERIKEN. 

 
Bij ondertekening gaat u akkoord met de annuleringsvoorwaarden. (Zie de Algemene 
Voorwaarden). 
Bij ondertekening gaat u akkoord met het registreren van deze gegevens in onze 
administratie. 
 

Datum: …………………………… Plaats: ……………………………………. 

Handtekening: ………………………………………………………………………………… 

Bovenvermelde gegevens zullen worden opgenomen in het ledenbestand van de VERIKen en 
uw n.a.w. gegevens worden doorgegeven aan Het Oranje Kruis. Verder zullen uw gegevens 
zonder uw toestemming niet voor andere doeleinden gebruikt worden. 
 

NB: Als Uw instelling of bedrijf de formele opdrachtgever is, dan bent u verplicht naast dit 
formulier ook een opdrachtbevestiging met referentiecode/opdrachtnummer in te sturen! Laat 
u dit na, dan bent u zelf de formele contractant. 

 

mailto:secretaris@veriken.nl

