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OPLEIDING TOT HET DIPLOMA EERSTE HULP
Aan de opleiding kan worden deelgenomen door personen die op de dag van het
examen 15 jaar of ouder zijn.
De cursus wordt gegeven volgens de richtlijnen van het Oranje Kruis.
Een lesboek zal aan iedere cursist worden uitgereikt.
Na het volgen van het vereiste aantal lessen heeft men recht op deelname aan het
examen.
Dit examen zal worden afgenomen door een medischdocent en een instructeur
eerste hulp, die door het Oranje Kruis worden aangewezen. Bij goed gevolg ontvangt
men het diploma.
Het eerste hulp-diploma heeft een geldigheidsduur van 2 jaar.
Als tijdens deze twee jaar wordt aangetoond dat de kennis en de vaardigheden nog
op voldoende peil zijn dan wordt het diploma op voordracht van de docent weer voor
2 jaar verlengd.
De kosten voor de opleiding kunnen ineens of in twee termijnen worden voldaan op
bovenstaande bankrekening.
Indien men in termijnen wil betalen dient bij aanmelding tenminste € 75 te worden
overgemaakt.
Het restantbedrag dient voor 1 januari van het nieuwe kalenderjaar betaald te zijn.
De cursist verplicht zich om tussen de datum waarop het diploma wordt behaald en
1 september van datzelfde jaar tenminste een dagdeel van ca. 4 uur medewerking te
verlenen aan de hulpverlening bij een evenement. Wordt hieraan niet voldaan dan
dient de cursist € 50 extra aan cursuskosten te betalen.
In het cursusgeld zijn alle kosten van de opleiding en het examen begrepen. Wordt
de cursus voortijdig afgebroken of neemt men geen deel aan het examen dan is men
toch het volledige bedrag verschuldigd.
De totale cursuskosten, zoals hierboven omschreven zijn voor het komen jaar als
volgt vastgesteld:
Bij genoemde deelname aan de hulpverlening: € 135.
Indien niet wordt deelgenomen aan de hulpverlening: € 185.

