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ZUYD HOGESCHOOL:
leidt studenten op volgens 
EHBO-richtlijnen Rode Kruis
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Studenten aan de faculteit gezondheidszorg en welzijn van Zuyd Hogeschool hadden 
behoefte aan EHBO-trainingen. De hogeschool maakte gebruik van de specifieke 
kennis van BHV.NL en liet docenten van de faculteit trainen in het geven van EH-
BO-training volgens de richtlijnen van het Rode Kruis. Zeven docenten volgden deze 
unieke opleiding tot EHBO-instructeur, die op dat moment exclusief via BHV.NL te 
volgen was. Nu kunnen studenten deze expertise opdoen buiten hun standaard cur-
riculum om. 

Zuyd Hogeschool is een hogeschool met tien faculteiten in Maastricht, Heerlen en Sittard. 
De hogeschool geeft onderwijs aan studenten, doet onderzoek voor bedrijven en instel-
lingen en biedt trainingen en opleidingen voor professionals. Met het extra aanbieden van 
de speciale EHBO-trainingen conform de richtlijnen van het Rode Kruis onderscheidt de 
Zuyd Hogeschool zich van andere opleiders in gezondheidszorg en welzijn. 

STUDENTEN WENSEN EHBO-TRAINING

Het preventiecentrum Zuid-Limburg deed onderzoek naar de behoeften van studenten in 
de sector zorg en welzijn. Daaruit kwam naar voren dat studenten van de richting gezond-
heidszorg en welzijn aan Zuyd Hogeschool graag EHBO-trainingen met specifiek de Rode 
Kruis-licentie wilden volgen. De studenten wilden deze waardevolle kennis graag opdoen, 
maar EHBO-training was geen standaard onderdeel van het lesprogramma. 

Het preventiecentrum ging voor de hogeschool op zoek naar een partij die een aantal 
docenten in-company kon opleiden tot EHBO-instructeurs volgens de uitgangspunten en 
richtlijnen van het Rode Kruis. De keus viel al snel op BHV.NL, dat een unieke positie in 
deze markt heeft. Op dat moment, halverwege 2019, was BHV.NL namelijk de enige partij 
in Nederland die door het Rode Kruis bevoegd was om EHBO-instructeurs op te leiden 
volgens de richtlijnen van het Rode Kruis. 

Tegelijkertijd wierf Zuyd Hogeschool intern de docenten die deze training zouden gaan 
volgen. Op deze manier werd de training een duurzame investering voor de hogeschool. 
Doordat eigen docenten nu bevoegd zijn om EHBO-trainingen te geven via de richtlijnen 
van het Rode Kruis, kunnen de trainingen intern worden opgezet en gegeven. Verschillen-
de docenten waren al wel bevoegd om EHBO-trainingen te geven, maar geen van hen had 

de specifieke EHBO-instructeursbevoegdheid van het Rode Kruis.
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https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/EHBO-instructeur-Rode-Kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/basis-rode-kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/basis-rode-kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding


MAATWERK, VRIJSTELLINGEN EN MOOIE 
GROEPSDYNAMIEK
In zes trainingsdagen leidde BHV.NL zeven docenten op tot Rode Kruis EHBO-instruc-
teurs. “Dit waren erg waardevolle bijeenkomsten. We stellen het heel erg op prijs dat BHV.
NL ook nadrukkelijk naar maatwerk heeft gekeken”, vertelt Ad van Outvorst, coördinator 
en docent technische leerroute HBO-V, bij Zuyd Hogeschool. Zo werd de onderwijsach-
tergrond van de cursisten in de training meegenomen. “De instructeur speelde heel goed 
in op de beginsituatie van de deelnemers. We zijn bijvoorbeeld allemaal mensen met een 
didactische achtergrond, dus dat onderdeel had wat minder aandacht nodig.”
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DE COMMUNICATIE, HET MAATWERK - OVER DE SAMENWERKING MET BHV.NL 

KAN IK ALLEEN MAAR POSITIEF ZIJN.

Ad van Outvorst, Coördinator en docent technische leerroute HBO-V, Zuyd Hogeschool.

““
Omdat de docenten allemaal lesgeven in de richting gezondheidszorg en welzijn, was er 
al veel basiskennis aanwezig. Van Outvorst: “Daardoor kregen zij vrijstelling voor bepaalde 
onderdelen, waardoor er ruimte overbleef voor andere zaken. Zo hebben we samen met 
de instructeur van BHV.NL gekeken naar wat de training voor ons betekende, en hoe we 
het konden inpassen in ons onderwijs.” 

Van Outvorst kijkt terug op een waardevolle instructeurstraining: “De communicatie, het 
maatwerk – over de samenwerking met BHV.NL kan ik alleen maar positief zijn. Tijdens de 
bijeenkomsten ontstond een mooie groepsdynamiek tussen de instructeur en docenten.” 
Hij zag dat daardoor kruisbestuiving ontstond: “Ik denk dat dit voor BHV.NL ook waardevol 
geweest is. Het was de eerste keer dat zij een in-company training deden bij een onder-
wijsinstituut. We hebben de trainer ook kunnen laten zien hoe wij onderwijs geven. Denk 
bijvoorbeeld aan het werken met simulatiepatiënten.”
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https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/EHBO-instructeur-Rode-Kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/EHBO-instructeur-Rode-Kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/zakelijk/incompany/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
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STUDENTEN GESTART MET EHBO-
TRAININGEN
Nadat de instructeurstrainingen waren afgerond, mochten 
de docenten EHBO-trainingen gaan geven. Voor studen-
ten van Zuyd Hogeschool is dit een extra mogelijkheid om 
vakkennis op te doen, buiten het gewone lesprogramma 
om. Er was meteen veel animo voor de trainingen, die 
door studenten gezien worden als waardevolle (maat-
werk)aanvulling op het bestaande curriculum. Inmiddels 
is de derde groep studenten bezig met de training en zijn 
de volgende groepen al volgepland. In groepen van twaalf 
worden studenten opgeleid tot volleerd EHBO-ers, conform de richtlijnen van het Rode 
Kruis. Na afronding van de training ontvangen zij hier ook allemaal een certificaat van.  Van 
Outvorst: “Deze opzet bevalt ons heel goed. We zien dat er veel animo voor de EHBO-cur-
sussen is. En we hebben alleen nog maar enthousiaste reacties van studenten gehad!”

MEER WETEN?
Meer weten over in-company EHBO-instructeursopleidingen volgens de richtlijnen van het Rode 

Kruis? Bekijk hier het complete aanbod voor het onderwijs.

WE HEBBEN ALLEEN NOG MAAR 
ENTHOUSIASTE REACTIES VAN 

STUDENTEN GEHAD.

Ad van Outvorst
Coördinator en docent technische leerroute 
HBO-V, Zuyd Hogeschool

“ “

TOEKOMSTPLANNEN
Op dit moment kunnen de studenten van Zuyd Hogeschool alleen nog de basiscursussen 
volgen. Later start de opleider met herhalingscursussen voor studenten, om de kennis up-
to-date te houden. Ook de getrainde docenten gaan op herhalingscursus, met intervisie. 
“We hebben er alle vertrouwen in dat BHV.NL dat goed verzorgt, gelet op onze ervaring 
met de basiscursus.”

Voorlopig blijft het voor Zuyd Hogeschool even bij de zeven opgeleide docenten, zegt Van 
Outvorst. “We hebben zeven docenten met de instructeursbevoegdheid rondlopen. Dat is 
voor nu voldoende. Mocht de vraag groter worden, dan kunnen we nog kijken of er nieuwe 
docenten getraind moeten worden.” 

DAAROM BHV.NL!
Het is niet alleen belangrijk dat jij, maar ook jouw collega’s en leerlingen/studenten zich 

veilig voelen binnen jouw organisatie en dat jullie veiligheidsorganisatie in actie komt 

wanneer dat nodig is. Daarom ondersteunt BHV.NL jou bij het realiseren van de veilig-

heidsambitie van jouw onderwijsinstelling. Dit doen wij door binnen onze cursussen veel 

aandacht te besteden aan het zelfvertrouwen van onze cursisten, onze cursussen zoveel 

mogelijk aan te laten sluiten op de specifieke werkpraktijk van onze cursisten en door 

middel van deskundig partnerschap op het gebied van bedrijfsveiligheid voor jou als 

organisatie. We vertellen je er alles over op BHV.NL/OVER 

https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/EHBO-instructeur-Rode-Kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/zakelijk/branchespecifieke-oplossingen/onderwijs/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/ehbo-cursus/herhaling-rode-kruis/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding
https://www.bhv.nl/over/?utm_source=WP_Zuyd-Hogeschool&utm_medium=download&utm_content=WP-Zuyd-Hogeschool&utm_campaign=instructeursopleiding

