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• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.

• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E), 

bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.

• Wij verzorgen opleiding & advies aan ongeveer 450 bedrijven en 5.000 cursisten op jaarbasis.

• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.

• In 2021 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,5 als cijfer. 

• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIBHV en Rode Kruis.

• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!



Het praktijkhuis van CCB Groep
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Onze locatie beschikt over een uniek inpandig praktijkhuis van ca. 350m2 waar we realistische oefeningen voor brandbestrijding, 
ontruiming en eerste hulp verzorgen. In totaal maken we gebruik van 24 ruimtes verspreid over 2 verdiepingen. Het hele gebouw is
voorzien van camera’s zodat cursisten mee kunnen kijken en elkaar beoordelen.

Op de 1e verdieping hebben wij diverse mogelijkheden om te oefenen met echte branden en blusmiddelen. Hier vind je onder andere 
een ingerichte keuken, kantoren, magazijn en slaapkamer. Er kan worden geblust met sproeischuim, CO2, brandslanghaspel en 
blusdeken.

Op de begane grond is het praktijkhuis zodanig ingericht dat hier geoefend kan worden met ontruiming. De middelen die we kunnen 
gebruiken zijn portofoons, brandmeldinstallatie met rook- en handbrandmelders, Evac Chair, BHV-hesjes en andere hulpmiddelen.



Instructeur EHBO
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Samenvatting:

8 opleidingsdagen instructeur EHBO, certificering door

Geen examen, maar competentietoetsen, 2 stagedagen en een eindgesprek

Open en veilige leeromgeving, zeer ervaren instructeurs

Geeft bevoegdheid om EHBO, kinder-EHBO en BHV eerste hulp te verzorgen

Wij zijn al sinds 2007 actief met instructeursopleidingen!



Kenmerken

Inleiding
Deze opleiding is bedoeld voor mensen die beroepsmatig EHBO, kinder-EHBO en 
reanimatielessen willen geven gecertificeerd door het Rode Kruis. Daarnaast kan je BHV 
onderdeel eerste hulp verzorgen (NIBHV). Voor de opleiding geldt een zware studiebelasting. 
Naast de lesdagen dient de deelnemer veel thuis voor te bereiden. 

Toelatingseisen
Toelatingseisen voor deze opleiding zijn:
• Diploma uitgebreide EHBO (Rode Kruis/Oranje Kruis)
• Diploma eerste hulp aan kinderen
Verder wordt minimaal een MBO werk- en denkniveau evenals goede communicatieve 
vaardigheden aanbevolen.

Opleiding
De eerste dagen staan vooral in het kader van het perfectioneren van de EHBO competenties. 
Daarna volgt de EHBO didactiek en gaat de deelnemer zelf aan de slag met het lesgeven. 
Tijdens de opleiding wordt de deelnemer getoetst door de instructeur(s). Er volgt ook een 
eindgesprek met een afgevaardigde van het Rode Kruis waar de deelnemer het portfolio 
toelicht die hij/zij tijdens de opleiding heeft opgesteld. 
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Kenmerken

Onderdelen
De volgende onderwerpen komen aan bod:
• Alle uitgebreide EHBO vaardigheden, reanimatie en kinder-EHBO op instructeursniveau, 
• Didactische vaardigheden, OTIC methode, didactiek reanimatie onderwijs
• Leren opzetten, verzorgen en afronden van een EHBO opleiding
• Kennis van werking apparatuur en lesmaterialen 
• Ontwikkelen portfolio

Opleidingsduur
De opleiding instructeur EHBO duurt 8 dagen inclusief stagedag en heeft globaal de volgende 
indeling:

• Dag 1: introductie, kennismaking Rode Kruis, EHBO competenties volwassenen en kinderen
• Dag 2: EHBO competenties volwassenen en kinderen
• Dag 3: EHBO competenties en didactiek 1
• Dag 4: didactiek 2
• Dag 5: didactiek 3, lotus en Heartbeat
• Dag 6: didactiek 4, lotus en portfolio
• Dag 7: didactiek 5
• Dag 8: het verzorgen van verschillende EHBO lessen
• Eindgesprek: na afronding van de opleiding volgt er nog een eindgesprek met een 

afgevaardigde van het Rode Kruis.
• Je loopt gedurende de opleiding op twee verschillende momenten nog extern stage
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Kenmerken

Groepsgrootte
Er is plek voor maximaal 12 personen per groep. Leslocatie is in Amsterdam, iedereen kan zich 
inschrijven. Opleiding voor een hele groep kan in-company (vanaf 6 personen).

Maatwerk
Voor groepen is er maatwerk mogelijk. Bijvoorbeeld een verkort traject voor didactisch 
geschoolde mensen. 

Zelfstudie
Er wordt veel inzet van de deelnemer verwacht. De deelnemer dient thuis theorie te 
bestuderen (via e-learning), lesplannen te schrijven en lessen voor te bereiden. Verder werkt 
de deelnemer een portfolio uit tijdens de opleiding. De gemiddelde studiebelasting is 60-80 
uur.

Examens / stage
Er is bij deze opleiding geen examen, maar de deelnemer wordt tijdens de lessen getoetst op 
competenties. Verder volgen er twee externe stages. Na afronding van de opleiding volgt er 
een eindgesprek met een afgevaardigde van het Rode Kruis. 
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Kenmerken

Certificaat
Na het behalen van de competentietoets en stage, ontvangt de 
deelnemer het certificaat instructeur EHBO van het Rode Kruis.
De deelnemer is dan bevoegd om de volgende opleidingen te 
verzorgen:

• Alle EHBO opleidingen van:

• Inclusief reanimatie en kinder-EHBO

• BHV– onderdeel eerste hulp 

Nascholing
Verplichte jaarlijkse nascholing (1 dag) en bijscholing (1  dag) 
(kosten max € 200 per jaar) 

Instructeurslicentie
Om jouw Rode Kruis instructeurs licentie geldig te houden moet je:
• 6 cursussen per jaar (met minimaal 6 deelnemers) geven
• Jaarlijkse verplichte na-en bijscholing volgen
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Kenmerken

Opleider (reguliere zakelijk opleider)
Als je als regulier opleider aangemeld wil worden bij het Rode 
Kruis moet je in 2022 minimaal 180 cursisten certificeren.

Opleider (klein zakelijk)
Organisator klein zakelijk
Verschillen t.o.v. de reguliere samenwerkingsovereenkomst 
Zakelijk Organisator: 
• Het minimale aantal te certificeren cursisten in Heartbeat is 24 

per kalenderjaar.
• Klein Zakelijke’ opleiders kunnen uitsluitend inkopen conform 

de prijslijst Klein Zakelijk.
• Er dienen vooraf lespakketten ingekocht te worden voor elke 

cursist die aan een training in Heartbeat wordt gekoppeld. Voor 
herhalingstrainingen is dit alleen een certificaat. 

• Een ‘Klein Zakelijke’ opleider kan bij het bereiken van de 180 
certificaten binnen een contractjaar vanaf de eerste van de 
daarop volgende maand inkopen tegen de geldende 
inkooptarieven van de reguliere Zakelijke opleiders
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Prijzenblad
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Kosten

De opleiding instructeur EHBO (open inschrijving) is €2.250,- per persoon exclusief BTW.

Lesmateriaal van het Rode Kruis

Certificeringskosten van het Rode Kruis

Gecertificeerde, ervaren en leuke instructeurs :-)

Inzet van heel veel instructie- en oefenmateriaal

Uitgebreide lunch, koffie, thee, frisdrank en wat lekkers**
**niet inbegrepen indien de cursus op de eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd (in-company)

Vraag vrijblijvend een offerte op via opleidingen@ccb-groep.nl

Wij hanteren onze studievoorwaarden: klik hier.

We hebben een privacy policy: klik hier

https://www.123formbuilder.com/form-4523234/inschrijfformulier-ins-ehbo-2019
mailto:opleidingen@ccb-groep.nl
https://ccb-groep.nl/studievoorwaarden
https://ccb-groep.nl/privacypolicy


Contact

020 – 528 6889

opleidingen@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn
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mailto:ccb@ccb-groep.nl
https://www.linkedin.com/company/ccb-groep

