
Bij ongelukken of 

blessures is het 

belangrijk om snel 

te handelen. Alleen 

dan wordt erger 

voorkomen. Op scholen, 

kinderdagverblijven 

en sportverenigingen 

moeten dus voldoende 

goed opgeleide  

EHBO-ers aanwezig zijn.

“Pittige en goed 

verzorgde cursus!” Opleiding

Een door Elemma opgeleide EHBO-er 

weet wat er moet gebeuren.

EHBO



 

Waarom

Overal waar met kinderen, jeugd of sporters  

wordt gewerkt, kunnen ongelukken gebeuren of 

blessures ontstaan. Daarom moeten bij scholen, 

kinderdagverblijven en sportverenigingen voldoende 

mensen zijn die EHBO kunnen bieden. Mensen die 

daadwerkelijk het slachtoffer kunnen helpen en erger 

kunnen voorkomen. 

Met een goede EHBO-opleiding kunnen mede-

werkers de hulp verlenen die nodig is. Bovendien 

verwachten niet alleen het slachtoffer en de 

betrokkenen dat er altijd gediplomeerde hulp is, 

ook overheid en verzekeringsmaatschappijen gaan 

ervan uit dat er adequaat gehandeld wordt bij  

ongelukken.

Voor wie

De opleiding EHBO van Elemma is bedoeld voor 

leerkrachten, medewerkers op kinderdagverblijven, 

overblijfouders en begeleiders bij sportclubs. 

“Leerzame praktijksituaties!”

Sanne is van het klimrek gevallen en haar been ligt er raar bij.  

Ze huilt enorm en een van de andere kinderen ziet wel erg 

bleek. Als zij maar niet gaat flauwvallen! Wat moet ik doen! Een 

ambulance laten komen of is dat overdreven? 



 

Theorie via e-learning

Elemma biedt een volledige EHBO-opleiding op maat. De opleiding is 

een combinatie van e-learning en praktijkinstructie. Het voordeel van  

e-learning - op de pc - is dat de cursist zelf bepaalt wanneer, waar en hoe 

lang hij studeert. De cursist kan in zijn eigen tempo de stof bestuderen, op 

interactieve wijze, ondersteund door tekst, beeld en geluid. De stof bestaat 

uit modules, die elk in ongeveer een uur doorlopen kunnen worden. Aan 

het eind van elke module volgt een toets, zodat de cursist zelf kan testen 

of hij de theorie beheerst.

 
Extra modules

In de praktijk kunnen er situaties ontstaan die niet altijd in standaard 

EHBO-cursussen opgenomen zijn. “Sport en spel” besteedt aandacht aan 

blessures die met name tijdens sport en spel kunnen optreden. “Omgang 

met kinderen” is speciaal gericht op scholen en kinderdagverblijven en 

“Op kamp” geeft tips over een goede voorbereiding als je op kamp gaat en 

wat te doen bij ongelukken in een vreemde (buiten)omgeving.

Praktijkgedeelte

Om aan het praktijkgedeelte te mogen deelnemen moet de cursist een 

voldoende halen voor de online theorietoets. Tijdens de praktijkinstructie 

leren de cursisten van een ervaren kaderinstructeur EHBO hoe ze moeten 

handelen in uiteenlopende benarde situaties. Voor een optimaal resultaat 

bestaan de groepen uit niet meer dan 16 personen. Na de instructies 

wordt het examen afgenomen. Het certificaat en bijbehorend pasje zijn het 

bewijs dat de cursist op een juiste wijze weet te handelen bij een incident 

of noodgeval. 

De opleiding kan ook ‘in company’ worden aangeboden. Het voordeel 

daarvan is dat de training wordt afgestemd op een specifieke  

situatie en wensen. Afhankelijk van de locatie en de groepsgrootte is de  

cursus beschikbaar voor een bedrag vanaf e 1.900,- per cursist.

“De theorie op cd-rom was een zeer goede basis voor de praktijkdag!”
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Varianten
EHBO verkort met persoonscertificaat (zonder reanimatie)
•	 	Theorie	via	interactieve	e-learning	cd-rom	en	schriftelijke	samenvatting	 

(studiebelasting 1,5 dagdeel)
•	 Online	oefenexamen
•	 Praktijk	via	instructie	en	oefening	op	locatie	gedurende	één	dagdeel
•	 Examen	direct	aansluitend	op	praktijkdag

EHBO volledig met persoonscertificaat (incl. reanimatie)
•	 	Theorie	via	interactieve	e-learning	cd-rom	en	schriftelijke	samenvatting			

(studiebelasting 2 dagdelen)
•	 Online	oefenexamen
•	 Praktijk	via	instructie	en	oefening	op	locatie	gedurende	twee	dagdelen
•	 Examen	direct	aansluitend	op	praktijkdag

Eenheidsdiploma EHBO-Oranje Kruis
•	 	Theorie	via	interactieve	e-learning	cd-rom	en	schriftelijke	samenvatting			

(studiebelasting 2 dagdelen)
•	 Online	oefenexamen
•	 			Praktijk	via	instructie	en	oefening	met	lotus-slachtoffers	op	locatie	 

gedurende twee dagdelen
•	 Examen	een	dagdeel

Voor meer informatie en prijzen:

Elemma B.V.
Postbus 825
6800 AV  Arnhem

T. [026] 352 95 39
E. ehbo@elemma.nl 
I. www.elemma.nl

KvK 17172479

“Door deze cursus  

krijg je het vertrouwen  

dat	je	écht	hulp	 

kunt bieden.“


