
 

 

 
 

Instructeur BLS-PBLS & AED NRR 

 
U wilt graag reanimatiecursussen gaan geven? Het geven van goed en effectief reanimatieonderwijs 
vraagt bepaalde vaardigheden van een instructeur. De instructeur dient te weten hoe een slachtoffer 
van een circulatiestilstand goed gereanimeerd moet worden, maar moet ook weten hoe je deze 
vaardigheden effectief overdraagt op een cursist. 
Waar moet ik aan voldoen om een instructeursopleiding te volgen? 
U moet in het bezit te zijn van een geldig reanimatie hulpverlenerscertificaat in combinatie met 
tenminste één van onderstaande diploma’s en/of certificaten:  

• Arts of verpleegkundige of in het bezit van een certificaat van een opleiding in de gezondheidszorg, 
niveau 4 of 5;  

• Student geneeskunde in het bezit studie voortgang gegevens (i.p.v. propedeuse)  
• Afgeronde 1e of 2e graads lerarenopleiding of hiervoor studerend (tenminste 120 studiepunten 

behaald);  
• Diploma ambulancechauffeur van de Academie voor Ambulancezorg (SOSA) 
• geldig certificaat Instructeur Eerste Hulp (bv. van organisaties als Het Oranje Kruis, NIBHV, Medic First 

Aid, EFR of DAN) 
 
De instructeursopleiding neemt drie tot vier dagdelen in beslag. Meestal worden deze over twee dagen 
verspreid.  
Na het beoordelen van uw reanimatiecompetentie start de opleiding met een hulpverlenerscursus 
reanimatie. De docent instructeur verzorgt de les zoals u deze zelfstandig moet gaan geven na de 
opleiding. Dit geheel conform de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad. Dit houdt in dat u 
misschien ook wel “zaken” dient af te leren die u in het verleden geleerd heeft. Het eerste dagdeel 
wordt afgesloten met een presentatie “Opleiden in de reanimatie”.  
Vervolgens ontwikkelt u in het tweede dagdeel uw didactische vaardigheden door zelf in een veilige 
leeromgeving verschillende instructievaardigheden te oefenen.  
Als afsluiting moet u een deel van een reguliere reanimatie training verzorgen. Hieruit moet blijken dat u 
kunt presenteren, een demonstratie vaardigheid in het 4 stappenplan kunt verzorgen en weet hoe u 
feedback moet geven aan de cursisten. Na positieve afronding van de instructeurscursus ontvangt u de 
status kandidaat instructeur. 
Natuurlijk wilt u snel zelfstandig aan het werk na het volgen van deze opleiding.  

Dit kan echter pas nadat u twee lessen samen met een volwaardig instructeur heeft verzorgd. Een deel 
van deze twee cursussen kunt u gebruiken om te observeren hoe de instructeur het doet. Een ander 
deel van de cursus verzorgt u zelf en daarbij krijgt u feedback van de volwaardig instructeur op uw 
lesgeven. De volwaardig instructeur registreert de uitkomst van zijn/haar beoordeling in CoSy. Zodra u 
twee keer positief bent beoordeeld, wordt uw status van kandidaat instructeur omgezet naar volwaardig 
instructeur en kunt direct zelf aan de slag. 
Uiteraard verzorgen wij ook uw nascholingen! 
 


