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Na overleg tussen het bestuur en de instructeurs is de opzet van de vervolglessen met 
ingang van komend seizoen gewijzigd: 
Om na het behalen van het eenheidsdiploma EHBO in aanmerking te komen voor  
hercertificering dient een lid binnen twee jaar aan te kunnen tonen over voldoende 
competenties te beschikken, ter beoordeling aan de instructeurs. Deze competenties zijn 
vastgesteld door het Oranje Kruis. 
 
De lessen worden nu zo samengesteld dat alle gevraagde competenties in twee jaar 
behandeld worden. Sommige competenties, zoals bijvoorbeeld reanimatie, komen elk jaar 
aan bod, andere één keer per twee jaar. 
In de nieuwe lesopzet hebben de lessen geen specifiek onderwerp meer, zoals verbandleer, 
zuurstof of kinder-EHBO, maar kunnen binnen één les verschillende onderwerpen aan de 
orde komen, zowel theoretisch als praktisch. 
 
Om voor verlenging in aanmerking te komen dient een lid jaarlijks vijf verplichte lessen te 
volgen: één reanimatieles en vier competentielessen. Zie het lesrooster op de volgende 
bladzijde. 
Bij de reanimatielessen kun je kiezen uit zes datums, voor elke competentieles uit drie 
datums. De afsluitende spelavond is niet verplicht, maar wel leerzaam. 
Je kan je eigen voorkeur opgeven voor de datum waarop je de les wilt volgen. 
 
Maak zo snel mogelijk een keuze uit de datums en schrijf je tijdig in! Inschrijven doe je door 
een mail te sturen naar diploma@ehbo-leusden.nl en je voorkeur op te geven. De 
aanmeldingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Je krijgt een bevestiging als 
je ben ingedeeld. Elke lesavond is gebonden aan een maximaal aantal personen en vol = 
vol. 
 
De aanvang van de lessen is om 20:00 uur in basisschool De Heerd, Berkelwijk 33a, 3831 
MN in Leusden. 
 
De aanwezige bestuursleden houden op de lesavond de aanwezigheid bij. Het is belangrijk 
dat je ter controle jouw eigen presentiekaart meeneemt. Nieuwe leden ontvangen op de 
eerste lesavond een nieuwe gele presentiekaart. 
 
Het bestuur gaat ervan uit dat elk lid de verplichte lessen zal volgen. Een eventuele datum 
voor een competentietoets, voor leden die een les hebben gemist, is nog niet vastgesteld.  
Indien van toepassing worden zij hiervan persoonlijk op de hoogte gesteld. 
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Competentie Groep Datum 
   

Reanimatie 1 Max. 14 personen 19-09-2019 
Reanimatie 2 Max. 14 personen 26-09-2019 

Les 1a Max. 22 personen 03-10-2019 
Les 1b Max. 22 personen 10-10-2019 
Les 1c Max. 22 personen 17-10-2019 

   
 Herfstvakantie 24-10-2019 
   

Reanimatie 3 Max. 14 personen 31-10-2019 
Les 2a Max. 22 personen 07-11-2019 
Les 2b Max. 22 personen 14-11-2019 
Les 2c Max. 22 personen 21-11-2019 

Reanimatie 4 Max. 14 personen 28-11-2019 
   
 Winterstop/kerstvakantie  
   

Les 3a Max. 22 personen 09-01-2020 
Les 3b Max. 22 personen 16-01-2020 
Les 3c Max. 22 personen 23-01-2020 

Reanimatie 5 Max. 14 personen 30-01-2020 
Les 4a Max. 22 personen 06-02-2020 
Les 4b Max. 22 personen 13-02-2020 
Les 4c Max. 22 personen 20-02-2020 

   
 Voorjaarsvakantie 27-02-2020 
   

Reanimatie 6 Max. 14 personen 05-03-2020 
   

Spelavond  12-03-2020 
 
 
Op donderdag 9 april 2020 vindt de jaarvergadering van de vereniging plaats. 
 
 


