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Geachte lezer,

Voor u ligt het beleidsplan van Taskforce QRS Leiden. Taskforce QRS Leiden is een stichting, die in 2015 is 
opgericht met het doel het aantal slachtoffers dat overlijdt aan een circulatiestilstand te verkleinen. Dit plan 
omvat een overzicht van onze strategie, doelstellingen en belangrijkste activiteiten voor het academisch jaar van 
1 september 2017 tot en met 31 augustus 2018. 

Elke week krijgen 300 Nederlanders, met een gemiddelde leeftijd van 67 jaar, een hartstilstand buiten het 
ziekenhuis. Van deze gevallen vindt 70% plaats in huiselijke kring1. Reanimeren in de eerste zes minuten 
na een circulatiestilstand is cruciaal. Dit verdubbelt de overlevingskans2. Onze missie is het vergroten van de 
overlevingskans van slachtoffers met een circulatiestilstand. Deze missie wordt getracht te bereiken door het 
geven van reanimatieonderwijs, met name aan scholieren van het voortgezet onderwijs. Uit onderzoek is immers 
gebleken dat zij kunnen, willen en durven te reanimeren3,4. Dit reanimatieonderwijs wordt gegeven door de 
enthousiaste vrijwilligers van onze stichting, wie (para- en bio-)medische studenten zijn studerend aan het Leids 
Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Samen met onze vrijwilligers en onze samenwerkingspartners hopen wij ook komend jaar weer veel mensen te 
leren reanimeren, om zo elk jaar een stapje dichterbij ons doel te komen.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.taskforceqrs.nl of kunt u mailen naar leiden@
taskforceqrs.nl.
 
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Taskforce QRS Leiden,
Anneliz de Leeuw – Voorzitter
Marjolijn Lamping – Vicevoorzitter
Michelle van Slobbe – Secretaris 
Chiara van der Worp – Penningmeester
Dilara Urkmez – Bestuurslid Intern
Lesley Patmore – Bestuurslid Extern
Anna Baukje Veldman – Bestuurslid Promotie

1 Hartstichting. Wat we doen. [Internet] [Geciteerd 20 september 2017]. Beschikbaar op: https://www.hartstichting.nl/wat-we-doen. 
2 Hartstichting. Overleving na hartstilstand meer dan verdubbeld. [Internet] [Geciteerd 20 september 2017] https://www.hartstichting.nl/
persberichten/overleving-na-hartstilstand-meer-dan-verdubbeld
3. Aaberg AMR, Larsen CEB, Rasmussen BS, Hansen CM, Larsen JM. Basic life support knowledge, self-reported skills and fears in Danish 
high school students and effect of a single 45-min trail session run by junior doctors; a prospective cohort study. Scandinavian J. of Trauma, 
Resuscitation and Emergency Medicine 2014; 22:24 
4. Meissner TM, Kloppe C, Hanefeld C. Basic life support skills of high school students before and after cardiopulmonary resuscitation training: 
a longitudinal investigation. Scandinavian J. of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2012; 20:31. 
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Bestuur
Om de gesteldheid van onze stichting te behouden, hebben wij een planning gemaakt waarin wij anticiperen op 
de bestuurswissels van het aankomende jaar. 

In het aankomende jaar zullen de huidige voorzitter, vicevoorzitter, het bestuurslid intern en het bestuurslid 
extern afstand nemen van hun functie. Uiterlijk drie maanden vóór de aanstelling van een nieuw bestuurslid zal 
een vacature geplaatst worden voor de desbetreffende functie. Na het verkiezen van een nieuw bestuurslid zal 
deze binnen twee maanden ingewerkt worden. Een ander protocol geldt voor de functie voorzitter, omdat voor 
deze functie eerst getracht wordt iemand binnen het huidig bestuur te verkiezen.

Raad van Toezicht
In het afgelopen jaar heeft onze stichting een bijna totale wissel doorgemaakt van het bestuur. Om de koers 
van de stichting te behouden, zal het komende jaar gewerkt worden aan de aanstelling van een Raad van 
Toezicht (RvT). Dit toezichthoudende orgaan zal uiteindelijk moeten bestaan uit specialisten uit zowel medische, 
bestuurskundige als financiële vakgebieden. 

De rol van deze RvT zal met name controlerend zijn. Naar verwachting zal de oprichting en aanstelling van dit 
orgaan het komende jaar nog niet voltooid worden.
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Samenwerkingspartners en sponsoren
Deze paragraaf zal een korte beschrijving geven van al onze samenwerkingspartners en de manier waarop wij 
het komende jaar door deze partijen ondersteund zullen worden of hoe wij met deze partijen samen zullen 
werken. De huidige samenwerkingspartners betreffen: Taskforce QRS Nederland, het Hart Long Centrum Leiden, 
de Hartstichting, de Medische Faculteit der Leidse Studenten (M.F.L.S.), de Universiteit Leiden, het Skillslab, 
middelbare scholen in Leiden en omstreken en de gemeente Leiden.

Het Hart Long Centrum
Het Hart Long Centrum Leiden betreft één van onze belangrijkste 
samen-werkingspartners en is onderdeel van het Leids Universitair 
Medisch Centrum (LUMC). Naast het meedenken over het realiseren van 
reanimatielessen, is het Hart Long Centrum Leiden onze hoofdsponsor 
in geld en (promotie)materialen. 

Nadat het Hart Long Centrum de eerste drie jaar na onze oprichting 
onze begroting heeft gefinancierd, heeft het Hart Long Centrum nu 
ook toegezegd op een totale financiering van onze begroting voor de 
komende twee jaar. Opslag en vervoer van onze materialen is eveneens 
geregeld via het Hart Long Centrum Leiden. Bovendien draagt het 
Hart Long Centrum Leiden bij aan een grotere naamsbekendheid van 
Taskforce QRS Leiden. Voor deze enorme gunsten, keert Taskforce QRS 
Leiden ook graag een wederdienst en wordt het Hart Long Centrum ook 
altijd benoemd op promotiemateriaal. Eens per vier maanden worden 
onze activiteiten geëvalueerd middels een gesprek met prof. dr. M.J. 
Schalij en dr. G.J. de Grooth.

Hartstichting
Het komende jaar zetten wij onze samenwerking met de Hartstichting 
voort. Voor het tweede jaar zal de Hartstichting ons financieel en 
vakkundig ondersteunen. Tijdens activiteiten van de Hartstichting 
schieten wij hen ook vaak te hulp. Voorbeelden hiervan zijn het 
inzetten van onze instructeurs op scholen waar de Hartstichting het 
reanimatieonderwijs coördineert en tijdens evenementen van de 
Hartstichting. In het komende jaar zullen wij ook gebruik blijven maken 
van het Hartstichting platform. Hierop kunnen mensen, die graag een 
reanimatiecursus willen volgen, het aanbod van onze stichting vinden. 
Zij worden via het platform doorverwezen naar onze eigen website om 
zich in te kunnen schrijven.

Universiteit Leiden
Het komende jaar willen wij onze samenwerking met de Universiteit 
Leiden graag verder uitbreiden. Op dit moment hebben wij contact 
met Prof. dr. P.W.C. Hogendoorn; lid van Bestuur, decaan van LUMC 
en tevens hoogleraar Pathologie. Wij zullen hem het komende jaar 
op de hoogte brengen van de ontwikkelingen binnen onze stichting. 
Hierdoor hopen wij dat de Universiteit Leiden meer betrokken raakt bij 
ons doel en ons meer mogelijkheden zal bieden wat betreft promotie 
en participatie aan de evenementen, die door de Universiteit Leiden 
worden georganiseerd. Bij deze evenementen kan worden gedacht aan 
de ELCID, de open dagen en de introductiedagen.
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In het collegejaar 2017-2018 willen wij graag blijven samenwerken met 
de Medische Faculteit der Leidsche Studenten. Wij zullen de M.F.L.S. op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen van onze stichting. Daarnaast 
zijn we van plan om de evenementen van de M.F.L.S. te blijven 
ondersteunen en hopen wij dat zij hetzelfde zullen doen met onze 
activiteiten. Zo zullen wij tijdens de introductiedagen de eerstejaars 
(bio)medische studenten kennis laten maken met onze stichting door 
middel van een stand op de informatiemarkt en workshops. Ook zijn wij 
van plan om een studentenplatform op te richten in samenwerking met 
andere studentenorganisaties in Leiden, waarop alle (bio)medische 
studenten bereikt kunnen worden.

SKILLSLAB
Het skillslab heeft ons in het verleden twee ambuman poppen in 
bruikleen gegeven. Deze poppen willen wij in het komende jaar graag 
blijven gebruiken. 

Gemeente Leiden
Onze laatste samenwerkingspartner is de Gemeente Leiden. In 
2017-2018 zouden wij graag het contact met de Wethouder van 
onderwijs, sport en duurzaamheid verbeteren. Hiermee willen wij 
meer bekendheid creëren onder de middelbare scholen. Wij gaan de 
wethouder binnenkort uitnodigen bij een van onze lessen.

Medische Faculteit der Leidsche Studenten (M.F.L.S.) 
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ÉN PRAKTISCH

THEORETISCH

Scholen
Wij streven komend jaar naar een groei van 20% in het aantal opgeleide leerlingen. Dit houdt in dat wij volgend 
jaar 2400 leerlingen willen opleiden. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen een herhalingsles of een 
eerste les. Wij willen dit doel bereiken door op dezelfde scholen als afgelopen jaren les te geven en daarnaast 
nog extra scholen te benaderen. De scholen waar wij komend schooljaar zeker lessen zullen verzorgen zijn: 
Bonaventura College, The International School of The Hague, Leonardo College, Pieter Groen College, Rijnlands 
Lyceum, Stedelijk Gymnasium Leiden, Visser ’t Hooft College, Wellant College Oegstgeest en Northgo College. 
 
In het eerste semester van academisch jaar 2017/2018 willen wij met alle scholen een gesprek plannen. In dit 
gesprek willen wij de scholen ten eerste enthousiasmeren voor de herhalingslessen. Wij merken momenteel dat 
er nog weinig animo voor deze lessen is. Daarnaast willen wij proberen om de hele schoolleiding te betrekken bij 
de reanimatiecursussen, opdat het onderwerp reanimatie nog meer aandacht krijgt. Vaak hebben wij nu slechts 
contact met de biologie- of gymdocent. Ook willen wij in de gesprekken duidelijke afspraken maken, die in een 
contract worden vastgelegd. Dit contract sturen wij voor aanvang van het gesprek naar de scholen. In bijlage 1 
kunt u het contract vinden.

Vorig jaar hebben wij geen bijdrage voor de reanimatiecursussen aan scholen gevraagd. Dit willen wij zo houden.
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Extern
Naast onze primaire doelgroep, geven wij ook graag les aan enthousiaste externe partijen. Wij vragen voor deze 
lessen een vergoeding, omdat deze partijen niet onze primaire doelgroep vormen.

Avondcursussen
Iedere maand verzorgen wij in de avonduren een NRR-gecertificeerde reanimatiecursus. Dit houdt in dat de 
cursus gegeven wordt volgens de richtlijnen van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). Zodoende duurt de 
cursus vier uur. Voor deze cursus kunnen geïnteresseerden zich inschrijven via onze website: https://tqrs.nl/
inschrijven/leiden. 

Na afloop van de cursus krijgen de cursisten een nationaal erkend certificaat van de NRR, waarmee zij zich in 
kunnen schrijven als burgerhulpverlener. Indien er minder dan vijf inschrijvingen zijn, zal de cursus afgelast 
worden. 

De kosten voor de avondcursus bedragen €30,-. Voor dit bedrag ontvangen de cursisten ook een NRR-boekje, 
waarin de richtlijnen van de NRR uitgebreid toegelicht worden, en een compact beademingsmasker (Kiss-of-Life). 

Groepscursussen
Naast de avondcursussen, waarvoor 
mensen zich individueel kunnen inschrijven, 
organiseren wij op verzoek ook cursussen 
voor grote groepen. Het tarief wat wij 
hiervoor hanteren is €25,- per persoon vanaf 
12 personen, en €20,- per persoon vanaf 
60 personen. Grote groepen zullen tijdens 
de cursus worden opgesplitst in kleinere 
groepen om de kwaliteit van onze cursus te 
verzekeren. 

Algemene Leidse Studenten-
vereniging Quintus
Wij zijn benaderd door het bestuur van 
de Algemene Leidse Studentenvereniging 
(A.L.S.V.) Quintus om reanimatietrainingen te 
geven aan hun leden. Na een gesprek zijn wij 
het volgende overeengekomen: Taskforce QRS 
zal NRR-gecertificeerde reanimatiecursussen 
geven aan leden van Quintus. Deze cursussen 
worden gegeven op de sociëteit van A.L.S.V. 
Quintus en worden door het bestuur van 
A.L.S.V. Quintus gepromoot onder de 
leden. In het komende jaar zullen wij vijf 
cursusavonden geven waarbij er per avond 12 
leden kunnen deelnemen. Voor de cursussen 
gelden de groepstarieven, zoals beschreven in 
de paragraaf “groepscursussen”. 
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Reanimatieonderwijs middelbare scholen
Lesopzet en lesinhoud
De inhoud van de reanimatielessen zal grotendeels hetzelfde blijven. De meest recente lesopzet kunt u vinden 
in ons jaarverslag 2016-2017. 

Er zal een grote wijziging plaatsvinden in de lesopzet. Wij zijn komend jaar van plan om de Laerdal QCPR in te 
zetten tijdens onze reanimatielessen. QCPR is een programma, ontwikkeld door Laerdal, dat de kwaliteit van 
een reanimatie direct op een beeldscherm weergeeft. Het programma geeft de diepte en de frequentie van de 
compressies weer. Daarnaast let het programma op de plaatsing van de handen en meet het de hoeveelheid 
lucht, die tijdens een beademing wordt ingeblazen. Tevens wordt de tijd, die het kost om de beademingen uit te 
voeren, gemeten. De exacte beschrijving van deze nieuwe lesopzet, kunt u teruglezen in bijlage 2.

Daarnaast wordt dit jaar een filmpje toegevoegd aan de powerpointpresentatie dat het verhaal verteld van een 
instructrice, die werkzaam is bij onze stichting. Op 17-jarige leeftijd verloor deze instructrice haar vader aan een 
circulatiestilstand. Wij hopen dat de leerlingen door dit filmpje het belang van de reanimatieles beter in zullen 
zien en zo ook beter participeren in de lessen.

Materiaal
Het komende jaar wordt het volgende gebruikt voor een reanimatieles op middelbare scholen:
• Twee reanimatiepoppen per maximaal negen leerlingen;
• Per klas één QCPR pop;
• Per pop één AED;
• Gaasjes en alcohol;
• Longzakjes;
• Laptop en kabels;
• Beamer en beamerscherm (indien de school niet in staat is dit te verzorgen);
• Kiss-of-Life’s;
• Certificaten.

Het komende jaar wordt het volgende gebruikt voor NRR-cursussen:
• Één reanimatiepop per maximaal 3 cursisten;
• Één QCPR pop;
• Per pop één AED;
• Gaasjes en alcohol;
• Longzakjes;
• Laptop en kabels;
• Beamer en beamerscherm;
• Kiss-of-Life’s;
• NRR-boekjes.

Certificaten
We gaan komend jaar door met het uitreiken van certificaten na een reanimatieles. Mocht het zo zijn dat we geen 
certificaten kunnen uitreiken tijdens de les omdat de klassenlijsten niet tijdig door de school doorgegeven zijn, 
zullen wij deze later alsnog met de post opsturen indien de school aangeeft hier behoefte aan te hebben.
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Reanimatieinstructeurs
Werving en Sollicitatie
Nieuwe instructeurs zullen geworven worden in oktober en januari middels een vacature, die drie weken open 
zal staan. De vacature zal geplaatst worden op de Blackboard module van Directoraat Onderwijs en Opleidingen 
(DOO), onze eigen Facebookpagina en het studentenplatform, wanneer deze opgericht is. Daarnaast zullen er ook 
promotiepraatjes gehouden worden tijdens hoorcolleges voor alle studenten van jaar 1 tot en met 3 en worden 
er posters opgehangen in het LUMC. Tenslotte zullen wij in september tijdens de introductiedagen workshops 
geven aan eerstejaars (bio)medische studenten en zullen we ook op de informatiemarkt staan. 

Na deze drieweekse werving volgt de sollicitatieprocedure, die uitgevoerd wordt door een bestuurslid en een 
instructeur. Op basis van hun motivatiebrief en het sollicitatiegesprek zullen studenten geselecteerd worden. De 
geselecteerde studenten wordt gevraagd een contract te ondertekenen, waarin staat beschreven wat van hen 
verwacht wordt en hoeveel reanimatielessen zij minimaal moeten geven. Het contract is te vinden in bijlage 3. 
Wanneer het contract is getekend, zullen de studenten opgeleid worden tot reanimatieinstructeur.

Opleiding
Taskforce QRS Leiden organiseert twee soorten opleidingen: de opleiding tot NRR gecertificeerde instructeur en 
de interne opleiding. 

Voor de NRR-opleiding worden er jaarlijks tien instructeurs geselecteerd op basis van hun motivatie en 
beschikbaarheid. Deze instructeurs moeten daarnaast ook voldoen aan de onderstaande eisen van de NRR:
• De instructeur moet een tweede- of derdejaars geneeskundestudent zijn.
• De instructeur moet zijn of haar propedeuse van de studie geneeskunde hebben behaald.
• De instructeur mag geen student zijn van de opleiding biomedische wetenschappen.

Naast de NRR-opleiding wordt tweemaal per jaar een interne opleiding gegeven aan alle nieuwe 
reanimatieinstructeurs. Deze opleiding bestaat uit twee avonden, die elk drie uur duren. De lesopzet van de 
interne opleiding is te vinden in bijlage 4.

Planning
Het afgelopen academisch jaar hebben wij voor het eerst gebruik gemaakt van het online Taskforce QRS 
Systeem  (het Systeem) voor het plannen van de lessen. Via het Systeem konden instructeurs het rooster van 
alle reanimatielessen en externe avondcursussen vinden en zich gemakkelijk inschrijven voor deze activiteiten. 
Omdat het Systeem het afgelopen jaar een groot succes was, zullen wij het blijven gebruiken.

Om ervoor te zorgen dat alle geplande lessen doorgaan, verwachten wij van onze instructeurs dat zij minimaal 
drie lessen per maand geven. Uiteraard geldt dit minimum alleen als er voldoende lessen worden aangeboden 
door het bestuur. Indien instructeurs niet aan het minimum kunnen voldoen door bijvoorbeeld persoonlijke 
omstandigheden, kunnen zij dit doorgeven aan het bestuurslid intern.

Opfrisavond
Om de kwaliteit van de reanimatielessen te waarborgen, geven wij één keer per jaar een opfriscursus aan alle 
instructeurs. Tijdens deze cursus worden alle aspecten van de reanimatielessen herhaald en worden nieuwe 
veranderingen doorgevoerd. De opfriscursus wordt georganiseerd door het bestuur en wordt jaarlijks in 
september gegeven. Indien het bestuur dit gedurende het jaar nodig acht, wordt een extra cursus georganiseerd.  
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Teambuilding
Om de onderlinge groepsband van alle reanimatieinstructeurs te versterken, wordt er tweemaal per jaar een 
teambuildingsactiviteit georganiseerd door de Activiteitencommissie. Deze activiteiten zullen plaatsvinden na-
dat een nieuwe lichting instructeurs is aangenomen. Voor het komende jaar betekent dit dat de teambuildings-
activiteiten in december 2017 en maart 2018 zullen plaatsvinden. 

Ontslag
In juli 2018 krijgen alle instructeurs een brief waarin zij hun beschikbaarheid voor het volgend academisch jaar 
2018-2019 kunnen aangeven. De instructeurs kunnen uit de volgende opties kiezen:
• Ik stop als instructeur.
• Ik geef alleen les op middelbare scholen.
• Ik geef alleen les op externe avondcursussen.
• Ik geef les op zowel middelbare scholen als externe avondcursussen.

Daarnaast wordt in de brief ook uitgelegd dat de jaarlijkse Cosy-bijdrage van NRR-gecertificeerde instructeurs 
niet meer vergoed zal worden voor masterstudenten. Deze richtlijn is gevormd, omdat in de praktijk blijkt dat de 
coschappen lastig te combineren zijn met het geven van reanimatiecursussen. Als een masterstudent desondanks 
wenst lessen te blijven geven, moet dit vóór 1 januari 2018 doorgegeven worden aan Bestuurslid Intern. De 
Cosy jaarbijdrage van de instructeur kan dan eventueel vergoed worden mits de instructeur gedurende het jaar 
genoeg beschikbaar is.
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Commissies
Taskforce QRS Leiden heeft het afgelopen jaar de 
Activiteitencommissie opgericht. Deze commissie 
organiseert activiteiten voor de reanimatieinstructeurs 
om de groepsband te verbeteren. 

De Activiteitencommissie heeft in juli 2017 haar eerste 
teambuilding activiteit georganiseerd. Aan de huidige 
commissieleden zal worden gevraagd of zij ook de 
activiteiten in december en maart willen organiseren. 
Mochten zij hier geen interesse in hebben, dan zullen 
er in september nieuwe commissieleden aangesteld 
worden.

Evaluatie
Ook dit jaar wordt gebruik gemaakt van evaluaties om het reanimatieonderwijs en het functioneren van de 
stichting te optimaliseren.

Middelbare scholen
Leerlingen
Voor de evaluatie op middelbare scholen gebruiken wij een online evaluatieformulier, dat door de leerlingen 
ingevuld kan worden door het scannen van een QR-code. Aan het eind van een les worden steekproefsgewijs de 
certificaten van vijf leerlingen getrokken. Hen wordt verzocht iets langer te blijven om dit online evaluatieformulier 
in te vullen. De aanwezige instructeurs zien erop toe dat de evaluaties worden ingevuld. 

Docenten
De evaluatie door docenten zal eveneens plaatsvinden middels een QR-code aan het eind van de les.

Externe cursisten
Het afgelopen jaar zijn de externe avondcursussen niet geëvalueerd. Komend jaar willen wij dit doen door middel 
van papieren evaluatieformulieren, die te vinden zijn in bijlage 5.

Instructeurs
Elk jaar vinden er drie evaluatiemomenten plaats tussen de instructeurs en het bestuur, namelijk een individueel 
functioneringsgesprek, een individueel evaluatiegesprek en een instructeursbijeenkomst. 

Van alle instructeurs wordt gecontroleerd of zij aan het minimum van drie lessen per maand voldoen. Het eerste 
controlemoment vindt plaats in december. Als een instructeur niet voldoet aan dit minimum wordt hij/zij hierop 
geattendeerd door het bestuurslid intern en krijgt de instructeur de kans om zich te verbeteren. Indien hij/zij na 
het tweede controlemoment in april nog geen vooruitgang heeft geboekt, volgt er een functioneringsgesprek 
tussen de instructeur en het bestuurslid intern. Op basis van dit gesprek wordt besloten of deze persoon actief 
zal blijven binnen onze stichting als reanimatieinstructeur.

Naast deze individuele functioneringsgesprekken vindt er één keer per jaar een individueel evaluatiegesprek plaats 
in januari met elke instructeur. De gesprekken worden gevoerd tussen twee bestuursleden en een instructeur. 
Het doel van dit laagdrempelige evaluatiegesprek is het verbeteren van de kwaliteit van onze stichting. 

Ten slotte vindt er één keer per jaar een instructeursbijeenkomst plaats. Tijdens deze bijeenkomst worden de 
ervaringen van de instructeurs geïnventariseerd en kunnen de instructeurs kenbaar maken waar ze tegenaan 
lopen tijdens de lessen. Het bestuur is aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden.  

Selectie
De selectie van commissieleden vindt plaats op 
basis van motivatie en interesse. Mochten er meer 
aanmeldingen dan plekken zijn, dan zullen er 
sollicitatiegesprekken plaatsvinden. Dit is echter niet 
de standaard gang van zaken.

Structuur
Een commissie is onder leiding van één van onze 
bestuursleden. Hiernaast bestaat de commissie 
minstens uit een voorzitter, een penningmeester 
en een secretaris. De periode van aanstelling wordt 
bepaald in overleg met de commissieleden. Financiële 
zaken behoren besproken te worden met de 
penningmeester van Taskforce QRS Leiden.
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Promotie
Voor het vergroten van de naamsbekendheid van Taskforce QRS Leiden wordt er gebruik gemaakt van verschillende 
soorten promotiemateriaal.

Promotiemateriaal
Flyers
1. Avondcursussen
De flyers ter promotie van onze avondcursussen 
worden verspreid op externe locaties en evenementen. 
Zo liggen er flyers bij verschillende dokterspraktijken in 
Leiden en omstreken en nemen we flyers mee als we 
een workshop geven. Zo hopen we de bekendheid van 
onze avondcursussen te vergroten en meer cursisten 
te trekken. Op de flyers staat informatie over Taskforce 
QRS Leiden, het belang van leren reanimeren, de 
inhoud van de cursus en hoe mensen zich kunnen 
aanmelden voor een reanimatiecursus. In bijlage 6 
vindt u een voorbeeld van deze flyer.

2. Instructeurs 
Voor de werving van instructeurs gebruiken wij onder 
andere flyers. Deze flyers worden neergelegd bij 
onze stand op de introductiedagen van de studies 
Geneeskunde en Biomedische Wetenschappen. Op 
de flyer staat informatie over Taskforce QRS Leiden, 
wat het inhoudt om bij ons instructeur te zijn en hoe 
studenten zich kunnen aanmelden. In bijlage 7 vindt u 
een voorbeeld van deze flyer.

Posters
Ter promotie van de avondcursussen gebruiken 
wij ook posters. Deze posters proberen wij zo vaak 
mogelijk op te hangen, op plaatsen waar veel externe 
geïnteresseerden komen. Voorbeelden hiervan 
zijn de posters in het Universitair Sportcentrum, 
huisartsenpraktijken en in het LUMC. 

Banners
Taskforce QRS Leiden heeft twee banners aangeschaft, 
waarop ons logo is gedrukt. Deze zullen gebruikt 
worden tijdens de introductiedagen van de studies 
Geneeskunde en Biomedische wetenschappen en bij 
andere evenementen waarop Taskforce QRS Leiden 
vertegenwoordigd wordt.

Pennen
We delen dit jaar enkel pennen uit tijdens 
introductiedagen van de M.F.L.S. om nieuwe 
instructeurs te werven. Hierna zullen wij geen nieuwe 
pennen meer bestellen.

Kiss-of-Life’s 
We delen na elke les, zowel op middelbare scholen als 
tijdens de avondcursussen, een Kiss-of-Life uit aan alle 
scholieren en cursisten. Hierop staat het logo van het 
Hart Long Centrum Leiden gedrukt.

Poloshirts 
Tijdens de lessen dragen onze reanimatieinstructeurs 
poloshirts met de logo’s van Taskforce QRS Leiden, het 
Hart Long Centrum Leiden en het LUMC.

(Sociale)media
Facebook
Taskforce QRS Leiden heeft haar eigen Facebookpagina 
waarop de laatste updates van scholen en andere 
activiteiten worden geplaatst. Op Facebook zal dit 
jaar een platform opgericht worden in samenwerking 
met andere studenteninitiatieven. Het voorlopige 
plan is dat hierop evenementen en vacatures kenbaar 
gemaakt kunnen worden onder (bio)medische 
studenten.

Leids Universitair Medisch Centrum
Onlangs hebben wij contact gehad met de Public 
Relations (PR)-afdeling van het LUMC. Wij zijn 
overeengekomen dat zij in september een eenmalige 
promotie zullen doen voor onze avondcursussen op de 
corporate Facebookpagina en via hun Twitter account. 
Ook zullen we regelmatig contact houden met de PR-
afdeling via Facebook middels de hashtag “LUMC”. 

Website
Sinds dit jaar is de website van Taskforce QRS Leiden 
www.taskforceqrs.nl/leiden vernieuwd. Deze site 
kunnen we nu zelf up-to-date houden, wat voorheen 
niet mogelijk was. 
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Uitgaven
De verwachte uitgaven in het boekjaar 2017-2018 kunnen worden onderverdeeld in de volgende categorieën: 
instructeursopleidingen, aanschaf van materiaal, leskosten, secretariële kosten, officiële registratie, reiskosten en 
overige kosten. In deze begroting is rekening gehouden met 10% onvoorziene kosten.

Instructeursopleiding
In het jaar 2017-2018 zullen er in totaal tien reanimatieinstructeurs opgeleid worden tot NRR-gecertificeerde 
instructeur. Dit houdt in dat deze instructeur onderwijs geeft volgens de richtlijn van de Nederlandse Reanimatie 
Raad (NRR) en nationaal erkende NRR-certificaten mag vrijgeven tijdens onze avondcursus. Deze opleiding kost 
€150,- per instructeur. Het NRR-instructorcertificaat is twee jaar geldig. Na het verlopen van een certificaat 
dient een reanimatieinstructeur een herhalingsles te volgen bij de NRR. De kosten hiervoor bedragen €75,-. 
Taskforce QRS Leiden heeft de beslissing gemaakt om de kosten van een herhalingsles niet te vergoeden. Een 
reanimatieinstructeur kan ervoor kiezen om het bedrag zelf te betalen.

NNR-gecertificeerde reanimatieinstructeurs moeten worden geregistreerd bij het cursus management systeem 
(CMS). Het CMS vraagt een jaarlijks registratiebedrag van €30,- per NRR-gecertificeerd reanimatieinstructeur. 
In het boekjaar 2017-2018 zal dit bedrag worden betaald voor de tien reeds opgeleide NRR-gecertificeerde 
instructeurs en voor de tien nieuw opgeleide NRR-gecertificeerde reanimatie instructeurs. Hiernaast zal Taskforce 
QRS Leiden een jaarlijks bedrag van €25,- over moeten maken naar het CMS ter registratie van de stichting zelf.

Materiaal
Taskforce QRS Leiden maakt onderscheid tussen materialen die doorlopend aangeschaft moeten worden, 
verbruiksmateriaal en materialen die eenmalig aangeschaft moeten worden.

Onder de materialen die eenmalig aangeschaft moeten worden vallen reanimatiepoppen, elektronica en AEDs. 
De stichting heeft als doel aankomend jaar voldoende materiaal te hebben om vier klassen van 30 leerlingen 
tegelijkertijd les te kunnen geven. Om dit doel te realiseren zullen er dit jaar één Resusci Anne Laerdal QCPR 
reanimatiepop en vier Resusci Little Anne Laerdal reanimatiepoppen gekocht worden. De Resusci Anne Leardal 
QCPR pop kost €1.518,67 en een set van vier Resusci Little Anne Laerdal kost €766,56. Deze prijzen zijn inclusief 
30% korting, die onze stichting van Laerdal ontvangt. In 2016-2017 hebben wij ook zeven XFT-120C AEDS besteld. 
De factuur van deze AEDs zal in het boekjaar 2017-2018 worden betaald.

Materialen die doorlopend aangeschaft zullen worden zijn: longzakken, AED-elektroden, gaasjes, alcohol en 
certificaten. Onze stichting is in het bezit van reanimatiepoppen en AEDs van verschillende fabrikanten en zal 
daarom ook een diversiteit aan longen en elektroden moeten aanschaffen. Kosten hiervoor verschillen per 
merk. Om hygiënische redenen vervangt Taskforce QRS Leiden de longzakken elke vijf lessen. Elektroden gaan 
gemiddeld tien lessen mee. Alcohol en gaasjes worden buiten de begroting om door het Hart Long Centrum 
gesponsord en certificaten kosten €0,44 per stuk. 

Leskosten
De instructeurs van Taskforce QRS Leiden werken op vrijwillige basis. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding 
voor hun tijd en inzet. De vergoeding bedraagt €13,50 voor een les aan middelbare scholieren, €22,50 voor het 
geven van een avondcursus en €18,- voor het ondersteunen van de interne opleiding.

Taskforce QRS Leiden maakt gebruik van auto’s om het materiaal naar een school te vervoeren. Over het algemeen 
reizen de instructeurs zelf naar de locatie van de reanimatieles. Als de reistijd vanaf station Leiden Centraal langer 
is dan een half uur en/of de reis bevat een overstap zullen wij een auto inzetten. Het Hart Long Centrum Leiden 
is in het bezit van een auto waar wij gebruik van mogen maken. Als deze niet beschikbaar is wordt er een auto 
gehuurd bij het bedrijf ‘INQAR’ in Leiden. De kosten van een huurauto worden vergoed door het Hart Long 
Centrum Leiden. 
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Secretarieel
Onder secretariële kosten valt het volgende: opslagkosten, een ICT-bijdrage aan Taskforce QRS Nederland, 
teambuildingskosten, boekhoudingskosten, kosten van promotiemateriaal, printkosten, verzekeringskosten, 
bankkosten en kosten van kantoorartikelen.

Momenteel huren wij een opslagruimte bij “Allsafe” in Leiderdorp voor €84,20 per maand. Wegens de reisafstand 
is dit geen ideale locatie. Komend jaar zullen wij op zoek gaan naar een opslagplaats in of nabij het LUMC. 

Taskforce QRS Leiden betaalt een jaarlijkse financiële bijdrage van €388,50 aan haar moederstichting Taskforce 
QRS Nederland. Met dit bedrag wordt de Taskforce QRS website en het Systeem betaald.

Om de instructeurs te bedanken voor hun inzet en tijd zal Taskforce QRS Leiden tweemaal per jaar een 
teambuildingsactiviteit organiseren. Per activiteit zullen wij €20,- per reanimatieinstructeur financieren.

Dit boekjaar zal het boekhoudprogramma ‘Conscribo Essential’ worden aangeschaft om de boekhouding op een 
correcte manier uit te voeren. Het boekhoudprogramma zal €129,95 per jaar gaan kosten.

Officiële registratie
In het boekjaar 2017-2018 zullen er statutenwijzigingen plaatsvinden. Dit houdt in dat het komende jaar een 
bedrag van €500 in de begroting wordt gereserveerd om de diensten van de notaris te financieren. Er worden 
geen kosten in rekening gebracht door de Kamer van Koophandel voor het wijzigen van de officiële registratie, 
zoals het wijzigen en/of toevoegen van een bestuurslid.

Reiskosten
De reiskosten die gemaakt worden door bestuursleden en instructeurs worden door onze stichting vergoed. Er 
zijn echter enkele afspraken gemaakt over het reizen voor activiteiten van Taskforce QRS Leiden. De studenten 
reizen naar de meeste scholen per fiets. Als de reis naar een school via het openbaar vervoer minder dan een 
half uur reistijd bedraagt en er geen overstap noodzakelijk is, mogen instructeurs ook via het openbaar vervoer 
reizen. Deze kosten worden dan vergoed. Indien er een langere reistijd is of er overstap noodzakelijk is, zorgt onze 
stichting dat er een auto ter beschikking is.

Overige kosten
Onder het kopje overig zullen kosten vallen van nieuwe projecten of extra kosten, die wij aan het begin van ons 
boekjaar niet hadden kunnen voorzien. 

Inkomsten
De hoofdsponsor van Taskforce QRS Leiden is het Hart Long Centrum Leiden. Wij zullen in het boekjaar 2017-
2018 een bijdrage van €23.442,43 ontvangen om de lessen te financieren. Aan het einde van het kalenderjaar 
2017 zal Taskforce QRS Leiden een bedrag van €4.000,- ontvangen van de Hartstichting. Avondcursussen worden 
volledig gefinancierd door de cursusbijdrage van de cursisten. Wij vragen van scholen geen bijdrage voor het 
reanimatieonderwijs.
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Uitgaven Totale kosten

A Aanschaf materiaal  €7.928,68

1 Reanimatiepoppen (+accessoires)  €6.698,00 

2 Skillsguide  €0,00 

3 AEDs  €330,00 

4 Polo’s €900,68

5 Overig materiaal  €1.017,39 

  

B Verbruiksmateriaal  €12.2369,05 

Dit betreft luchtwegen, elektroden, schoonmaakmiddelen, Life keys, versnaperingen, 
vragenlijsten, vertificaten en NRR-boekjes

 

  

C Reanimatieinstructeurs  €6.444,90 

1 Vrijwilligersvergoeding middelbare scholen  €5.702,40

2 Vrijwilligersvergoeding particulier  €742,50

D Scholing instructeurs  €2.812,70

1 NRR-scholing instructeurs  €1.650,00

2 Interne scholing instructeurs  €475,20

3 Administratie en registratie (CMS)  €687,50

E Secretariaat  €6.443,17

1 ICT  €427,35

2 Opslagruimte  €1.111,44

3 Promotiemateriaal  €790,87

4 Boekhouding  €142,95

5 Officiële kosten  €1.518,00

6 Bedankjes  €1.694,00

7 Bankkosten  €175,56

8 Overige kosten  €583,00

F Vervoer  €715,00

G Congressen  €0,00

H Onvoorzien  €1.119,13 

Totaal  €37.702,63

Totale kosten per middelbare scholier  €15,71

Begroting
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Bijlage 1 Contract scholen
Overeenkomst reanimatieonderwijs door Taskforce QRS Leiden

Periode: schooljaar 2016/2017
Naam school: ...........

Doel van de training door Taskforce QRS Leiden: jaarlijks de leerlingen van alle klassen een reanimatietraining 
aanbieden om de reanimatievaardigheden aan te leren, te verbeteren en te onderhouden.

Algemene afspraken:
• De reanimatietrainingen worden, indien mogelijk, één keer per jaar in de gymlessen ingepland voor alle 

leerlingen (m.u.v. eindexamenklassen). Op die manier is er een grote ruimte beschikbaar (de gymzaal) en is 
er ± 100 minuten beschikbaar voor de reanimatietraining. 

• Taskforce QRS Leiden zal alle materialen voor de training verzorgen. 
• Het maken van beeldmateriaal door Taskforce QRS Leiden zal altijd in overleg met de school gebeuren.
• Taskforce QRS Leiden kan een verzoek bij de school indienen om de leerlingen na de reanimatietraining te 

toetsen voor onderzoeksdoeleinden.
• Taskforce QRS Leiden heeft een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor alle instructeurs. 

Certificaat:
• Na deelname aan een reanimatietraining van Taskforce QRS Leiden kunnen leerlingen een certificaat van 

deelname ontvangen.
• Indien leerlingen een officieel NRR/ERC certificaat willen behalen dan dienen ze deel te nemen aan een BLS/

AED cursus. De kosten hiervan zijn voor eigen rekening.

Voorbereidingen:
• Taskforce QRS Leiden:
•  Is telefonisch bereikbaar via 085-2500125  voor nazorg in het geval een leerling een reanimatie   

 meemaakt. Allereerst dient de vertrouwenspersoon van de school gecontacteerd te worden. 
•  Kan eventueel:
•   PR materiaal aanleveren.
•   Een weblink voor E-learning aanleveren.
 
De school:
• Dient minimaal 4 weken vóór de training een definitieve planning aan te leveren.
• Dient minimaal 2 weken vóór de training een klassenoverzicht met de naam en geboortedatum van leerlingen 

aan te leveren.
• Dient ouders, docenten en leerlingen over de reanimatietrainingen te informeren.
• Dient een gymzaal beschikbaar te stellen voor elke training.
• Kan een persbericht en informatie op de website plaatsen.
• Dient docenten te informeren dat zij deel kunnen nemen aan de trainingen die plaatsvinden. Indien er 

docenten ook mee willen doen aan een les moet dit minimaal 48 uur van tevoren aangegeven worden. 
• Moet een gesloten ruimte dichtbij de gymzaal beschikbaar stellen waar het materiaal tussen de 

reanimatietrainingen veilig opgeborgen kan worden. 
• Dient te allen tijde een verzekering te hebben waarbij het materiaal van Taskforce QRS Leiden dat op de 

school opgeslagen is verzekerd is.
• Moet het zorgteam informeren over de trainingen. 
• Wijst een contactpersoon aan aangaande het reanimatieonderwijs. 
• Heeft een vertrouwenspersoon waar alle getrainde leerlingen voor vragen en/of problemen terecht kunnen.  
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Annulering cursus
• Indien de school een cursus wil annuleren, dient dit minstens 48 uur vóór aanvang van de cursus bekend 

gemaakt te zijn aan Taskforce QRS Leiden. Bij een dergelijke annulering zijn hier geen kosten aan verbonden
• Wanneer de cursus door de school wordt geannuleerd binnen de 48 uur vóór de cursus, wordt de school 

in rekening gebracht voor de onkosten en administratieve kosten van deze cursus. Deze kosten bedragen 
€150,- per les.

Voor akkoord (naam en handtekening),

Vertegenwoordiger school   Vertegenwoordiger school   
Handtekening:     Handtekening:

..........................     ..........................   

Datum:  Plaats:    Datum:  Plaats:

Bestuur Stichting QRS Leiden  Bestuur Stichting QRS Leiden 
Handtekening:     Handtekening:

..........................     .........................  

Datum:  Plaats:    Datum:  Plaats:
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Bijlage 2 Lesopzet
• Deel 1 oefenen: (eerste stappen reanimatie, nog zonder compressies) – gewoon zoals een normale les; drie 

groepjes verdeeld over de gymzaal. Hierbij worden de borstcompressies en beademingen nog niet beoefend.
• Deel 2 oefenen: 1 groepje start bij QCPR pop en de andere twee groepjes starten bij twee onaangesloten 

poppen. Na 10 minuten wordt gewisseld groepje 1 en 2. Groepje 2 gaat oefenen op QCPR pop. Na 10 minuten 
stopt groepje 2. Hierna volgt de klassikale uitleg over het gebruik van de AED. 

• Deel 3 oefenen: Groepje 3 start bij de QCPR.
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Bijlage 3 Contract instructeurs
Vrijwilligersovereenkomst 

Stichting Taskforce Qualitative Resuscitation (QRS) by Students Leiden

De ondergetekenden, 
1. Stichting Taskforce Qualitative Resuscitation by Students Leiden, gevestigd te Leiden, hierbij vertegenwoordigd 

door twee bestuursleden, hierna te noemen Organisatie. 
2. De heer/mevrouw naam, geboren op geboortedatum, wonende te postcode en straatnaam, hierna te 

noemen Vrijwilliger, 

Verklaren het volgende te zijn overeengekomen:
1. Werkzaamheden
a. Vrijwilliger en Organisatie zijn reeds een overeenkomst aangegaan uit hoofde waarvan Vrijwilliger 
werkzaamheden verricht, op vrijwillige basis, voor Organisatie, die betrekking hebben tot het geven van 
reanimatieonderwijs en aanverwante activiteiten.
b. De werkzaamheden bedragen minimaal drie lessen per maand indien mogelijk gemaakt door Organisatie.

2. Opleiding tot reanimatie instructeur
a. Als bepaald in de Vrijwilligersovereenkomst biedt Organisatie Vrijwilliger de mogelijkheid een zogeheten ‘Full 
Instructor’-opleiding te volgen (hierna te noemen Opleiding). Opleiding is gecertificeerd volgens de standaarden 
van de European Resuscitation Council (ERC). Organisatie verstrekt Vrijwilliger als studiefaciliteit de volledige 
studiekosten van Opleiding (zie artikel 3). 
b. Indien Vrijwilliger reeds in bezit is van een geldig Full Instructor certificaat vervallen artikel 2, lid 3d, lid 3e en 
artikel 4 van deze overeenkomst. 

3. Onkosten vergoeding en hoogte van de tegemoetkoming 
a. Organisatie zal Vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van €13,50 per reanimatieles betalen voor het verzorgen 
van het reanimatieonderwijs op middelbare scholen. 
b. Organisatie zal Vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van €22,50 per reanimatieles betalen voor het verzorgen 
van het reanimatieonderwijs aan externe partijen.
c. Organisatie zal Vrijwilliger een vrijwilligersvergoeding van €18,00 per reanimatieles betalen voor het verzorgen 
van het reanimatieonderwijs aan nieuwe instructeurs.
d. ERC Full Instructors moeten een jaarlijkse bijdrage aan de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)/ERC betalen. 
Organisatie zal deze kosten op zich verhalen. 
e. Eventueel met het reanimatieonderwijs of met Opleiding samenhangende reiskosten komen niet voor 
vergoeding door Organisatie in aanmerking. 
f. Vrijwilliger betaalt geen eigen bijdrage voor Opleiding. Ter vervanging zal Vrijwilliger vijf lessen geven zonder 
vrijwilligersvergoeding te ontvangen.
g. Indien Vrijwilliger zonder overleg afwezig is bij Opleiding worden de kosten voor het alsnog behalen hiervan 
volledig betaald door Vrijwilliger. 

4. Terugbetalingsverplichting
a. Organisatie heeft het recht om de door haar gedragen kosten voor Opleiding van Vrijwilliger, zoals omschreven 
in deze overeenkomst, van Vrijwilliger terug te vorderen als:
• Vrijwilligersovereenkomst op grond van een dringende reden wordt beëindigd; of
• Opleiding binnen redelijke tijd niet met goed gevolg is afgesloten door omstandigheden die aan Vrijwilliger 

te wijten zijn; of
• Vrijwilliger nevenwerkzaamheden verricht zoals genoemd in artikel 5.
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5. Nevenwerkzaamheden
a. Vrijwilliger mag, voor de duur van deze overeenkomst, geen nevenwerkzaamheden verrichten bij andere 
organisaties, bedrijven of particulieren in de hoedanigheid van ERC Full Instructor.
b. Indien vrijwilliger, in afwijking van het in artikel 3(a) bepaalde, toch werkzaamheden wil uitvoeren met de 
status van ERC Full Instructor, kan dit slechts indien Organisatie hier schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

6. Duur en einde van deze overeenkomst. 
a. Deze Vrijwilligersovereenkomst wordt aangegaan voor een periode van twee jaar.
b. Indien Vrijwilliger bij tekenen van deze overeenkomst reeds in bezit is van een geldig Full Instructor certificaat 
wordt deze overeenkomst slechts aangegaan voor één jaar.
c. Deze overeenkomst wordt in overleg verlengd met één jaar. 
d. Organisatie behoudt zich het recht de overeenkomst tussentijds te ontbinden, indien Vrijwilliger artikel 1 en/
of 5 niet na leeft, middels een schriftelijke opzegging met inachtneming van een opzegtermijn van vier weken. 

Aldus overeengekomen te Leiden op ...................... (datum)
Voor akkoord, 

……………………………………   ……………………………………  ……………………………………
Anneliz de Leeuw    Dilara Urkmez   naam 
Voorzitter    Bestuurslid Intern  Vrijwilliger

Namens Organisatie   Namens Organisatie
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Bijlage 4 Lesopzet interne cursus
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K

oekjes, thee, koffie
V

erm
eld evt in m

ail naar instructeurs dat deze inloop het 
eerste kw

artier plaats zal vinden.
00:15 - 00:30

15 m
inuten

Introductie
(N

aam
 lescoördinator)

P
ow

erpoint presentatie interne opleiding deel 1
V

oorstelrondje, doel instructeursopleiding en 
achtergrondinform

atie stichting, uitleg H
et S

ysteem
00:30 - 02:00

90 m
inuten

B
LS

/A
E

D
 cursus

(N
aam

 lescoördinator), 
(N

aam
 instructeur 1), (N

aam
 

instructeur 2), (N
aam

 
instructeur 3)

P
ow

erpointpresentatie scholen, 3 poppen, 3 
A

E
D

s, 3 flesjes alcohol, 3 doosjes gaas, 
vuilniszak

P
resentatie geven zoals deze ook op de m

iddelbare 
scholen gegeven w

orden

02:00 - 02:15
15 m

inuten
P

auze
(N

aam
 lescoördinator)

K
oekjes, thee, koffie

E
vt feedback vragen over de cursus tot dan toe

02:15 - 02:45
30 m

inuten
Toetsen B

LS
/A

E
D

 
vaardigheden

(N
aam

 lescoördinator)
(N

ieuw
e resusci A

nne, skillreporter, laptop, 
aansluitingskabel) of (O

ude resusci A
nne en 

skillreporter)

Let voornam
elijk op: juiste volgorde stappen, houding, 

juiste diepte, juist tem
po, juist 30:2, m

eteen aansluiten 
A

E
D

 bij aankom
st. Laat andere cursisten feedback geven. 

02:45 - 03:00
15 m

inuten
A

fsluiting
(N

aam
 lescoördinator)

K
ondig avond 2 ook aan en de bedoeling van avond 2 

A
vond 2 - 4 leslokalen

Tijd
D

uur
G

ebeurtenis
U

itvoerende
B

enodigdheden
O

pm
erking

00:00 - 00:15
15 m

inuten
Inloop

(N
aam

 lescoördinator)
K

oekjes, thee, koffie
V

erm
eld evt in m

ail naar instructeurs dat deze inloop het 
eerste kw

artier plaats zal vinden.
00:15 - 00:45

30 m
inuten

Introductie
(N

aam
 lescoördinator)

P
ow

erpoint presentatie interne opleiding deel 2
K

ledingvoorschriften, praktische zaken, lesm
ateriaal 

vervangen
00:45 - 01:15

30 m
inuten

P
resentatievaardigheden 

toetsen
(N

aam
 lescoördinator), 

(N
aam

 instructeur 1), (N
aam

 
instructeur 2), (N

aam
 

instructeur 3)

4x P
ow

erpoint presentatie scholen, 4 lokalen
Iedere instructeur neem

t m
axim

aal 3 cursisten onder 
zijn/haar hoede en begeleidt dit groepje naar een ander 
lokaal. In dit lokaal houdt elke cursist achter elkaar 1/3 van 
de presentatie. Ze w

eten van tevoren niet w
elk deel. (D

eel 
1: T/m

 adem
haling checken. D

eel 2: V
anaf com

pressies. 
D

eel 3: V
anaf A

E
D

)
01:15 - 02:15

60 m
inuten

V
aardigheden lesgeven 

toetsen
(N

aam
 lescoördinator)

4 lokalen, 8 poppen, 4 alcoholflesjes, 4 
tissuedoosjes

Iedere instructeur heeft m
axim

aal 3 cursisten onder 
zijn/haar hoede genom

en. E
lke cursist speelt 1x 

instructeur, w
aarbij de overige cursisten en de instructeur 

de leerlingen spelen. S
piegelm

ethode, instructies geven 
en feedback geven w

orden hierbij geoefend.
02:15 - 02:30

15 m
inuten

E
vualtie opleiding

(N
aam

 lescoördinator)
Feedback m

ondeling
02:30 - 02:45

15 m
inuten

A
fsluiting

(N
aam

 lescoördinator)
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Bijlage 5 Evaluatieformulier externen
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Bijlage 5 Flyer avondcursus
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Bijlage 5 Flyer instructeurswerving


