H03 Cursusbeschrijving

HC402 – Herhalingscursus BLS van Kinderen
Cursuscode
Cursusnaam
Opleidingsduur
Examen
Minimum toelatingseis
Aantal deelnemers
Opleidingslocatie
Inschrijftermijn

HC402
Herhalingscursus Basale Reanimatie van Kinderen
½ dagdeel
Competentietoetsing
Certificaat Basale Reanimatie van Kinderen
Minimaal 6 – Maximaal 12
Oefencentrum of Incompany
1 à 3 maanden

► Algemeen:
Eén cursus is onvoldoende om volledige zekerheid in de vaardigheid te hebben en te blijven houden. Daarom worden
herhalingslessen zo belangrijk gevonden. Tijdens deze herhalingslessen krijgt de cursist de kans om kennis en
vaardigheden opnieuw te toetsen. Hierdoor gaat de cursist zich meer zeker voelen en wordt de vaardigheid verbeterd.
► Programma:
Conform de Eindtermen Reanimatie / NRR - ERC
► Werkvormen:
Klassikaal onderwijs ( theorie en praktijk ) met ruimte voor vragen en opmerkingen.
Vaardigheidstrainingen en individuele cursistenbeoordelingen.
Lesopbouw volgens het Vier Stappen Plan:
1. Demonstratie competentie zonder commentaar;
2. Demonstratie competentie met commentaar op de deelstappen;
3. Demonstratie competentie met vragen aan de cursisten;
4. Oefenen/vaardigheidstraining met feedback en zonodig correctie.
► Leerdoelen (na afloop van de cursus):
Na het volgen van de cursus kent en kan de cursist onder andere:
De vitale functies controleren en reanimeren volgens de laatste door de Nederlandse Reanimatie Raad
goedgekeurde Richtlijnen Reanimatie;
Op een juiste wijze professionele hulpverlening alarmeren.
► Kwalificatie instructeur:
Conform de richtlijnen gesteld in “Certificeringen van opleidingen” NRR en
“Reglement erkenning opleidingsinstituten” NRR - Laatste visie / revisie / vrijgave document.
► Materialen:
Leerboekje Basale Reanimatie / laatste druk en CE gekeurde hulpmiddelen zoals reanimatiepoppen.
► Overig:
Tijdens de herhalingscursus worden de cursisten getoets op diverse praktische vaardigheden.
Het behaalde certificaat heeft een geldigheid van twee jaar na afgifte.
Advies is om ieder jaar een herhalingscursus van minimaal twee uur te volgen.
► Faciliteiten:
Leslokaal met mogelijkheid tot U-opstelling en goede verlichtingsmogelijkheid.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een white board of flipover of projectiescherm.
Zitplaatsen dienen goed zicht te hebben op schoolbord of projectiescherm en zijn voorzien van een schrijftafel.
Direct invallend zonlicht moet afgeschermd kunnen worden.
Leslokaal dient voorzien te zijn van een temperatuurregulatie.
Voldoende vloerruimte voor praktische oefeningen.
► Opleiding voldoet aan de richtlijnen van:
 NIBHV
 Oranje Kruis
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