
Maak jij je sterk voor de beste 
EHBO’ers van Nederland? Word 
instructeur bij het Rode Kruis!
We hoeven je niet te vertellen hoe belangrijk EHBO’ers 

zijn. De kwaliteit van hun hulpverlening, eerste hulp bij 

kleine maar ook bij levensbedreigende letsels en stoornissen, 

staat of valt met de opleiding die zij hebben gehad. En dus 

met de kwaliteit van hun docenten. Wil jij ervoor zorgen dat 

EHBO’ers optimaal worden opgeleid? Word dan instructeur 

EHBO bij het Rode Kruis!

WAT MAAKT DE OPLEIDING BIJ BHV.NL UNIEK?
Bij BHV.NL staat persoonlijke ontwikkeling hoog in het vaandel. We 
hebben jarenlange ervaring in het opleiden van cursisten, en in het 
begeleiden en opleiden van onze eigen docenten op het gebied van 
EHBO, BHV en andere veiligheidstrainingen. Vanuit die expertise 
hebben we, in samenwerking met het Rode Kruis (waarmee we al 
jarenlang nauw samenwerken), het programma voor deze opleiding 
ontwikkeld. Onze Rode Kruis EHBO-instructeursopleiding is erkend 
door het Rode Kruis.

 
DE EHBO-INSTRUCTEURSOPLEIDING VAN BHV.NL 
ONDERSCHEIDT ZICH OP DE VOLGENDE PUNTEN: 
1.   Jouw wensen en behoeftes staan gedurende het hele leertraject 

centraal. We vinden het belangrijk dat we unieke, zelfstandige 
instructeurs opleiden.

2.  De praktijk neemt een essentiële plaats in tijdens de opleiding. 
We kunnen je veel vertellen, jij kunt veel lezen, maar uiteindelijk is het 
beroep van instructeur vooral doen. Handelen. Daarom oefenen we zo 
veel mogelijk: tijdens de bijeenkomsten met medecursisten en in de 
praktijk, het werkveld. 

3.  We werken met SPOC: Small Private Online Course. Een online 
platform en community waarop je medecursisten ontmoet, kennis en 
ervaringen deelt, en samenwerkt. Met SPOC bereid je de trainingsdagen 
voor. Tevens kun je via dit platform al je vragen stellen en feedback 
krijgen van je medecursisten en docent.

4.  Door te werken met SPOC is onze opleiding een dag korter dan bij 
andere opleiders.

5.  We geven deze opleiding meerdere keren per jaar en op verschillende 
locaties in het land.

Meld je aan via

WWW.BHV.NL/EHBOINSTRUCTEUR 
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WAARUIT BESTAAT DE OPLEIDING?
Als EHBO-instructeur leer je cursisten niet alleen alle kennis 
en vaardigheden aan, maar zorg je ook dat ze zelfvertrouwen 
krijgen en durven handelen als het erop aankomt. Dat vraagt 
om een gedegen en goed doordachte opleiding. 

De instructeursopleiding bestaat uit acht lesdagen en 
een examendag waarop je de Proeve van Bekwaamheid 
aflegt. Daarnaast moet je tijd reserveren voor online studie, 
praktijkopdrachten en werkplekleren. 

De opleiding begint direct met dat wat centraal staat: jouw 
instructeursvaardigheden. Die breiden we elke bijeenkomst 
verder uit zodat je aan het eind van de opleiding alle 
instructeursvaardigheden beheerst. Bij de Proeve van 
Bekwaamheid laat je zien wat je tijdens de opleiding hebt 
geleerd. Je geeft een EHBO-les en je voert een digitaal 
portfoliogesprek waarin je jouw ontwikkeling aantoont.

STUDIEPROGRAMMA:
1. Goed voor de groep?
2. Werken met OTIC (didactische werkwijze)
3. Hoe laat ik mijn groep leren? (1)
4. Hoe laat ik mijn groep leren? (2)
5.  Reanimatie: Basic Life Support (BLS) en Pediatric 

Basic Life Support (PBLS) volgens de richtlijnen van 
NRR (Nederlandse Reanimatie Raad) en werken met 
het 4 stappenplan

6. Stop de bloeding - Red een leven (SDBREL) en 
omgaan met lastige situaties 

7.  Werken met acteurs (lotusslachtoffers) en 
voorbereiding Proeve van Bekwaamheid 

8. Proeve van Bekwaamheid

VOOR WIE IS DE OPLEIDING BEDOELD?
De opleiding tot EHBO-instructeur Rode Kruis is voor 
iedereen die interesse heeft in EHBO en zijn of haar 
kennis graag aan anderen overdraagt. Je vindt het 
leuk om voor een groep te staan, je bent vriendelijk, 
behulpzaam en werkt graag met mensen. Ook ben 
je minimaal 18 jaar en heb je een geldig uitgebreid 
EHBO- en Kinder EHBO-diploma van het Rode Kruis.

WAT LEVERT HET OP?
Als je geslaagd bent voor de opleiding, mag je direct aan de 
slag als EHBO-instructeur Rode Kruis. Je leidt cursisten op, 
bereidt hen voor op het examen en mag hen, als ze geslaagd 
zijn, het Rode Kruis certificaat overhandigen. Zo zorg jij voor 
de beste EHBO’ers van Nederland.

WAT IS DE INVESTERING? 
Deze achtdaagse opleiding vraagt de volgende investering 
van je:

TIJD
Acht lesdagen:  56 uur 
Online theorie:   40 uur 
(gemiddeld één uur per dag tussen de lesdagen door)
Praktijkopdrachten:  12 uur
Werkplekleren:    8 uur 
Proeve van Bekwaamheid:   8 uur 
(de Proeve zelf duurt niet zo lang maar omdat je hem samen met je 
groep doet, moet je rekenen op 8 uur) 

KOSTEN
€ 2.500,- per persoon, incl. koffie/thee, lunch, locatie- en 
examenkosten, toegang tot de leeromgeving en EHBO-materialen 
(excl. BTW). Dit bedrag is vastgesteld door het Rode Kruis. 

De erkende Rode Kruis 

instructeursopleiding leert jou didactische 

vaardigheden om volwaardig Rode Kruis 

EHBO’ers op te leiden.

MEER INFORMATIE 
OF DIRECT INSCHRIJVEN? 

Ben je enthousiast geworden en wil je meer informatie, 
bijvoorbeeld over de inhoud van de lessen, de trainingsdata, 
de locaties of wil je je direct inschrijven? Ga dan naar  
www.BHV.NL/EHBOinstructeur.

We kunnen deze opleiding ook incompany of als 
maatwerktraining geven. Is dit interessant voor jouw 
organisatie? Neem dan telefonisch contact op met BHV.NL 
via 024 373 09 77 of stuur een e-mail naar info@bhv.nl.

Meld je aan via

WWW.BHV.NL/EHBOINSTRUCTEUR 


