EHBO
Scholingstraject voor volwassenen
Intro
Wil jij eerste hulp verlenen bij een ongeval op je werk, thuis of op straat? Dan is deze cursus echt iets voor jou.
Als EHBO-er kunt u bij een ongeval de juiste eerste hulp verlenen. De cursus basis of herhaling EHBO zorgt er voor dat je
met vertrouwen en er zeker van kunt zijn dat je de juiste eerste hulp verleend. Ook ben je op de hoogte van nieuwe
ontwikkelingen op EHBO-gebied. Met de cursus basis of herhaling EHBO toets je je competenties conform de certificering
van het Oranje Kruis en je wordt geschoold in de actuele ontwikkelingen op het gebied van eerste hulp.

Inhoud
EHBO Basis: reanimatie en AED, verbandleer, vervoerstechnieken, ziekteleer, anatomie, letsel door hitte en
kou, botbreuken, bloedingen en brandwonden en eerste hulp aan kinderen.
EHBO Herhaling: reanimatie en AED, verbandleer, vervoerstechnieken, ziekteleer, oefeningen en eerste hulp aan
kinderen.
Ook kan je een verdieping krijgen op onderwerpen zoals onderkoeling, verdrinking, sportongevallen en wandelletsel.
Soort traject:

Cursus/training

Lesmoment:

ochtend, middag, avond, zaterdag

Startdata:

Startmoment afhankelijk van keuze

Toelating
EHBO Basis: er zijn geen minimale toelatingseisen van toepassing.
EHBO Herhaling: EHBO-diploma's met erkenning van het Oranje Kruis kunnen alleen worden verlengd door ieder jaar aan
te tonen dat je de competenties als EHBO-er nog steeds beheerst.

Studielast
EHBO Basis

EHBO Herhaling

Studieduur

7 dagdelen

1 dag (4 tot 6 lesuren)

Leeruren

4 lesuren (1 dag) en 2 uur zelfstudie per dag

4-6 lesuren (1 dag)

Lesmoment:

nader te bepalen

nader te bepalen

Kosten
Cursus/training
Scholingskosten:

afhankelijk van keuze

Lesmateriaal:
Verbruiksmateriaal:
Examenkosten:
Totaalprijs:
(betaling ineens)

BTW:
Bijkomende kosten:
Extra info kosten:
Subsidies voor deze opleiding
Subsidie: Doorzaam voor uitzendkrachten
Subsidie: Voucherregeling ondernemerschap Flevoland
Subsidie: Ontwikkelfonds groei vooruit
Subsidie: Opleidings- en Ontwikkelfondsen
Check hier alle subsidiemogelijkheden

Examen
De cursus kan worden afgesloten met examen conform de normen van het Oranje Kruis, het examen wordt tijdens de
cursus afgenomen. Wanneer je niet kiest voor een examen van het Oranje Kruis dan ontvang je een certificaat van ROC
Friese Poort Bedrijfsopleidingen, hierbij wordt het examen aan het einde van de cursus afgenomen.

Diploma
Als je voor certificering door het Oranje Kruis kiest, dan krijg je een examen van het Oranje Kruis. Kies je voor certificering
door ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen dan krijg je daar een certificaat van. De inhoud van de opleiding is in beide
gevallen hetzelfde en conform de normen van het Oranje Kruis.

Contact
ROC Friese Poort Bedrijfsopleidingen
Telefoon: 058-2339966
E-mail: volwassenen@rocfriesepoort.nl
www.rocfriesepoort.nl/volwassenen

