
  



1 
 

Beleidsplan 

2017-2018 

 

 

  

Inhoudsopgave 

Samenvatting 2 

Inleiding 5 

Reanimatielessen 6 

Voortgezet onderwijs 6 

Materiaal 7 

Opslagruimte 8 

Vervoer Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Naamsbekendheid 9 

Studieverenigingen 9 

Specialist UMCG Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Media 10 

Financiën 11 

Uitgaven 11 

Inkomsten 11 

Reanimatie-instructeurs 12 

Interne opleiding 13 

Lesmethode 13 

Profileringsonderwijs 14 

Maatschappelijke activiteiten 15 

Projecten Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. 

Commissies 15 

 



2 
 

 

 

  



3 
 

Samenvatting 

 

Maand: Doel: 

Augustus - Stand introductietijd Panacea 

 

September - Contact opnemen met CUOS en de Universiteitsraad 

- Instructeursavond om interne opleiding te bespreken 

- Publicatie programma voor profileringsonderwijs in syllabus  

Oktober - Contact leggen met de SSA, voeding en diëtiek en exploratio 

- Werving nieuwe instructeurs (eerste ronde) 

- Afronding opzet profileringsonderwijs 

- Werving commissieleden 

November - Lessen Willem Lodewijk Gymnasium 

- Lessen Gomarus College  

- Lessen BALANS 

- Duidelijkheid hebben over rol Dr. Nieuwland in Raad van Toezicht 

- Contact opnemen met Wim over meelopen/ tips 

- Inschrijven mamamini fonds 

- Sollicitaties bestuur 

○ Voorzitter 

○ Secretaris 

○ Commissaris Intern 

- Nieuwe commissie vormen  

December - Afspreken met Dr. Nieuwland en praten over mogelijkheden 

- Lessen Leon van Gelder 

- Gemeente Groningen aanschrijven 

- Evaluatie interne opleiding  

- Didactische avond  

Januari  - Lessen Topsport 

- Instructeurs laten meelopen met Wim Grimberg 

- Afspraak maken met studentlid raad van bestuur 

- Benaderen Dagblad van het Noorden  

- Eerste les aan particulieren georganiseerd door de commissie  

Februari - Lessen Kamerlingh Onnes  

- Lessen Simon van Hasselt  

- Afspraak maken met Bert Schoenmakers 

- Werving nieuwe instructeurs (tweede ronde) 

- €1000,00 aan sponsoring binnen 

- Start profileringsonderwijs: interne opleiding instructeurs 

Maart - Lessen Augustinus 

- Benaderen RTV Noord 

April - Lessen Augustinus 

- Sollicitaties bestuur 

○ Penningmeester 

○ Bestuurslid Logistiek 

○ Commissaris Extern 

- Benaderen Universiteitskrant 

- Provincie Groningen aanschrijven 

- Tussentijdse evaluatie profileringsonderwijs met studenten 
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Mei - Lessen Kluiverboom 

Juni - Lessen CSG Wessel Gansfort  

- Lessen SSA 

- Erkenning/ steun van de Rijksuniversiteit Groningen  

- Didactische avond  

- Afsluitende activiteit georganiseerd door de commissie 

- Eindgesprek studenten profileringsonderwijs 

Juli - Erkenning/ steun van het UMCG 

- €2731,97 aan sponsoring binnen  
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Inleiding 

 

Het hoofddoel van Taskforce QRS Groningen is:  

 

Zo veel mogelijk mensen van reanimatieonderwijs te voorzien, opdat de overlevingskans van 

een slachtoffer met een circulatiestilstand vergroot.  

 

Dit zal zorgen voor een hogere dekkingsgraad van mensen die kunnen reanimeren en zal dit jaar 

getracht te bereikt worden door middel van: 

● Structureel reanimatielessen geven op middelbare scholen in de provincie Groningen; 

● Vergroten naamsbekendheid, zowel onder studenten en middelbare scholen als onder 

medische specialisten; 

● Verkrijgen van structurele financiële steun. 
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Reanimatielessen 

Voortgezet onderwijs 

Gedurende het schooljaar zullen op minimaal 8 scholen en aan minimaal 24 klassen 

reanimatietrainingen verzorgd worden. Er zal een begin gemaakt worden om ervoor te zorgen 

dat iedere school een vaste periode in het jaar krijgt waarin de reanimatietrainingen 

plaatsvinden. Benadering van de scholen vindt altijd minimaal 2 maanden vóór de lessen plaats. 

Hierdoor is het niet praktisch in september en oktober lessen te geven, aangezien de roosters 

van de instructeurs 2 maanden vooraf nog niet bekend zijn.  

 

Reanimatietrainingen gegeven in 2017 tot en met september 

Maand: School: Aantal klassen per niveau: 

VWO HAVO VMBO 

Februari Kamerlingh Onnes College   1   

Maart CSG Augustinus 2 4   

April CSG Augustinus   1   

Mei Leon van Gelder 1     

CSG Kluiverboom     3 

    3 6 3 

  Totaal: 5 scholen Totaal: 12 klassen 
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Doel reanimatietrainingen schooljaar 2017-2018 (* = geen lessen ivm zomervakantie) 

Maand: School: Aantal klassen per niveau: NRR-les: 

VWO HAVO VMBO   

September *         

Oktober *         

November Willem Lodewijk Gymnasium 2       

Gomarus College   1     

BALANS       4 

December Leon van Gelder     2   

Januari Topsport Talentschool   2     

Februari Kamerlingh Onnes     2   

Simon van Hasselt   1     

Maart Augustinus 1 2     

April Augustinus 1 2     

Mei Kluiverboom     2   

Juni CSG Wessel Gansfort 1 3 2   

SSA       4 

Juli *         

    5 11 8 8 

  Totaal: 9 scholen Totaal: 24 klassen en 8 officiële lessen 

Particulieren 

Naast lessen op het voortgezet onderwijs zal het aantal lessen voor particulieren, dus officiële 

NRR-lessen, ook uitgebreid worden. Hiertoe zal getracht worden om lessen aan docenten van de 

RUG te geven, via BALANS. Daarnaast zal ook dit jaar geprobeerd worden om lessen te 

organiseren voor studenten via de SSA. 

Materiaal 

Hieronder volgt een overzicht van het beschikbare materiaal in 2017 en het doel voor 

academisch jaar 2017-2018.  
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Materiaal 2017: 

POPPEN AED’s 

Full-body 

Anne 

Prestan 

torso’s 

Actar Little 

Anne 

Prestan Vivon Defibtech HeartSine 

1 4 10 16 2 3 1 1 

Totaal: 31 reanimatiepoppen Totaal: 7 AED’s 

 

Doel 2017-2018: 

POPPEN AED’s 

Full-body 

Anne 

Prestan 

torso’s 

Actar Little 

Anne 

Prestan Vivon Defibtech HeartSine 

1 4 10 16 2 3 1 1 

Totaal: 31 reanimatiepoppen Totaal: 7 AED’s 

 

 

Afgelopen jaar was er genoeg materiaal, waardoor het doel is om het aantal poppen en AED’s 

stabiel te houden. Wel ligt het plan er nog om AED’s te leasen vanuit Taskforce QRS Nederland. 

Het is nog onbekend vanaf wanneer dit plan in werking zou gaan kunnen treden. 

Opslagruimte 

Op dit moment wordt het materiaal opgeslagen in een ruimte in gebouw 3111 van de Faculteit 

Medische Wetenschappen. Deze ruimte blijven we zo lang mogelijk gebruiken. Het plan ligt er 

echter vanuit de faculteit om dit gebouw te slopen, waardoor er geld is begroot voor een 

opslagruimte van bo-rent, mocht het zover komen.  

 

Vervoer 

Het materiaal wordt met een taxi (Taxi BOB)  vervoerd. Het doel is om dit komend schooljaar op 

dezelfde manier te doen. De instructeurs zullen ook komend jaar op de fiets naar de lessen 

gaan. Wanneer de lessen op grotere afstand plaatsvinden, zullen zij met het openbaar vervoer 

reizen. Deze kosten kunnen zij bij Taskforce QRS Groningen declareren. 
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Naamsbekendheid 

Studieverenigingen 

Een handige weg om meer naamsbekendheid te genereren onder studenten is via de 

studieverenigingen. Het doel voor 2017-2018 zal zijn om contact te leggen (en te onderhouden) 

met verschillende studieverenigingen. Zij kunnen ons helpen met het vergroten van onze 

naamsbekendheid, promotie voor sollicitaties en wellicht willen ze zelf ook reanimatielessen 

volgen. Verder willen wij contact opnemen met de Universiteitsraad en het CUOS. We hopen dat 

we via hen een ingang kunnen krijgen bij de Rijksuniversiteit Groningen.  

 

Tijdsplanning: 

● September: contact opnemen met het CUOS en de Universiteitsraad 

● Oktober: contact leggen met de SSA, voeding en diëtiek en exploratio 

● Juni: erkenning/steun van de Rijksuniversiteit Groningen 

 

UMCG 

Afgelopen jaar hebben wij een cardioloog (Dr. W. Nieuwland) benaderd die betrokken wilde 

raken bij Taskforce QRS Groningen, als lid van de Raad van Toezicht en als facultair begeleider 

van het keuzeprofileringsproject. Dit jaar willen wij ervoor zorgen dat we via hem meer 

connecties krijgen binnen het UMCG en dat hij ons helpt bij het verkrijgen van financiële steun 

vanuit het UMCG. Verder willen we de rol van dr. Nieuwland in de Raad van Toezicht duidelijk 

hebben.  

Ook hebben we afgelopen jaar contact gelegd met Wim Grimberg, reanimatie docent in het 

UMCG. Hij is bereid ons te helpen met verbeteren van onze lessen. 

Tot slot willen we weer contact opnemen met Bert Schoenmakers om te kijken of we wellicht via 

hem een ingang kunnen krijgen binnen het UMCG. Dit kunnen we doen door een afspraak te 

maken met zijn secretaresse of via het studentlid raad van bestuur.  

 

Doel cardioloog W. Nieuwland: 

● Facultair begeleider profileringsonderwijs 

● Raad van Toezicht 

● Hulp bij sponsoring  

● Hulp bij reserveren ruimte UMCG/ faculteit 

● Uitbreiden connecties binnen het UMCG 

 

Doel reanimatie-instructeur W. Grimberg: 

● Ontvangen van afgedankt materiaal 

● Ontvangen van tips voor onze lessen 

● Onze instructeurs laten meelopen met Wim voor tips en het verbeteren van hun 

vaardigheden 

● Hulp bij sponsoring 

 

Doel studentlid raad van bestuur / B. Schoenmakers: 
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● Hulp bij vergroten naamsbekendheid 

● Hulp bij reserveren ruimte UMCG 

● Hulp bij sponsoring  

 

 

 

Tijdsplanning: 

● November: contact opnemen met Wim over meelopen/ tips   

● December: afspreken met dr. Nieuwland en praten over de mogelijkheden wat betreft 

uitbreiden connecties 

● Januari: instructeurs laten meelopen met Wim 

● Januari: afspraak maken met studentlid raad van bestuur 

● Februari: afspraak maken met Bert Schoenmakers  

● Juli: meer steun hebben vanuit het UMCG (ofwel in geld, ofwel in materialen/ ruimtes)  

Media 

Via de media (Facebook, televisie, krant) willen wij proberen om meer naamsbekendheid te 

krijgen. Onze doelgroepen hierbij zijn studenten, middelbare scholen en mogelijke enthousiaste 

specialisten.  

 

Tijdsplanning Facebook: 

● Altijd: nieuwtjes rondom Taskforce QRS posten/delen  

● Iedere maand: commissie een stuk laten schrijven 

● September: werving instructeurs  

● November en april: werving bestuursleden 

● Februari: tweede ronde werving instructeurs  

 

Tijdsplanning lokale media: 

● Januari: benaderen Dagblad van het Noorden  

● Maart: benaderen RTV Noord 

● April: benaderen Universiteitskrant  
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Financiën 

Uitgaven 

Onze uitgaven zijn gespecificeerd in de bijgevoegde begroting (bijlage 1). 

Inkomsten 

Onze inkomsten zullen bestaan uit subsidies, sponsoring, bijdragen van scholen en bijdragen 

van particulieren (studenten). 

 

Subsidie 

Dit jaar hopen wij wederom een subsidie van €2153,83 van de gemeente Groningen te krijgen.  

Daarnaast willen we een subsidie van de provincie Groningen van €1000,- proberen te krijgen.  

 

Sponsoring 

In 2016 zijn wij gesponsord door de Hartstichting. Van dat bedrag hebben wij €4032,50 nog te 

besteden, daar bovenop krijgen we voor het jaar 2017 opnieuw een bedrag van €4000,- 

Overige sponsoren proberen wij te vinden via het fondsenboek en een structurele benadering. 

Dit doen we door wekelijks 10 bedrijven uit de sponsorlijst te benaderen, deze lijst zal in de 

maanden t/m april worden gemaakt. Daarnaast zullen we een aanvraag doen voor het 

mamamini fonds. De Rotary Club benaderen we via een landelijke actie vanuit Taskforce QRS NL. 

Via deze sponsoren dienen we nog een bedrag binnen te halen van €2731,97 

 

Tijdsplanning: 

● Iedere week: nieuwe sponsoren benaderen  

● November: inschrijven mamamini fonds  

● December: gemeente Groningen aanschrijven 

● Februari: €1000,00 aan sponsoring binnen 

● April: provincie Groningen aanschrijven 

● Juli: €2731,97 aan sponsoring binnen 

 

Instanties 

Naast bovenstaande subsidies en sponsoring zullen we ook proberen om via het UMCG 

sponsoring en een kostenplaats te krijgen. Dit gaan we proberen te doen via Dr. W. Nieuwland 

uit het UMCG, een gesprek met Bert Schoenmakers en via Wim Grimberg. 

 

Tijdsplanning: 

● zie kopje ‘naamsbekendheid’ → ‘UMCG’ 

 

Bijdrage scholen 

Wij vragen de scholen om een eigen bijdrage van €100,- per klas per les à 4 uur. 
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Bijdrage particulieren/studenten 

Dit jaar willen wij lesgeven aan studenten en eventueel andere particulieren. De kosten voor een 

cursus met NRR-certificaat zijn €30,- per cursist, zoals vastgesteld is vanuit Taskforce QRS NL. Bij 

een groep van 25 studenten of meer zullen de kosten €25,- per cursist zijn.  
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Reanimatie-instructeurs 

Het doel is om jaarlijks over minimaal 18 instructeurs te beschikken. Doordat in september 

waarschijnlijk 6 instructeurs gaan stoppen, zullen dit schooljaar 12 nieuwe instructeurs worden 

opgeleid, 6 intern en 6 via de NRR. De werving van nieuwe instructeurs vindt binnen de bachelor 

van de studies aan de faculteit medische wetenschappen plaats, en bij biomedische 

wetenschappen. Naast Facebook, de studentenmail en collegepraatjes zal dit jaar een stand 

tijdens de introductieperiode van Panacea opgesteld worden. Daarnaast zullen flyers gemaakt 

en uitgedeeld worden om instructeurs te werven. Dit heeft als nevendoel om de 

naamsbekendheid te vergroten. 

 

Tijdsplanning: 

● Augustus: stand introductieperiode Panacea 

● Oktober: werving en sollicitaties nieuwe instructeurs 

● November: opleiding nieuwe instructeurs 

○ Interne opleiding: 6 instructeurs 

● Januari: tweede wervingsronde nieuwe instructeurs 

● Februari: opleiding nieuwe instructeurs 

○ NRR-opleiding: 6 instructeurs 

Interne opleiding 

De interne opleiding zal dit jaar vorm worden gegeven. De opleiding vindt plaats op 2 avonden 

van drie uur. Per avond zijn 1 hoofdinstructeur en per 3 cursisten 1 reanimatie-instructeur 

aanwezig. Inhoudelijk zal het volgende worden behandeld: 

 

Opleidingsavond 1: 

● Informatie over Taskforce QRS 

● Uitleg over “Het Systeem” 

● Schema lesgeven 

● Toetsing BLS/AED vaardigheden 

Opleidingsavond 2: 

● Kledingvoorschriften 

● Praktische zaken over vervangen lesmateriaal, verantwoordelijkheden hoofdinstructeur 

en vervoer materiaal 

● Toetsing presentatievaardigheden en vaardigheden lesgeven 

  

Tijdsplanning: 

● September: instructeursavond organiseren om de interne opleiding met de instructeurs 

te bespreken  

● November: 6 instructeurs intern opleiden 

● December: interne opleiding evalueren 

Lesmethode 
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De lesmethode zal meer toegespitst worden op het niveau van de leerlingen. Dit is deels bereikt 

door het maken van 3 aparte presentaties (VWO, HAVO, VMBO). Hiernaast hebben de 

instructeurs het afgelopen jaar meer verantwoordelijkheden gekregen; komend jaar zal bekeken 

worden hoe dit bevalt en verder gezocht worden naar de juiste verhouding 

verantwoordelijkheden instructeurs versus verantwoordelijkheden bestuur. 

In december en juni zal een didactische avond van ieder 3 uur georganiseerd worden.  

Tijdsplanning: 

● December: didactische avond 

● Juni: didactische avond 

 

Taken hoofdinstructeur: 

● WhatsApp groep aanmaken 

● Taakverdeling maken 

● PowerPoint presentatie aanpassen 

● Certificaten en evaluatieformulieren printen 

● Vervoer materiaal 

● Aanspreekpunt op school 

● Neemt de leiding tijdens de les 

● Evaluatie na afloop van de les 

Profileringsonderwijs 

De doelstelling is om het profileringsonderwijs van half februari tot en met juni 2018 (het tweede 

semester van het jaar 2017-2018) te laten verlopen voor studenten Geneeskunde uit jaar twee. 

Het profileringsonderwijs dat wij aanbieden bevat de volgende onderdelen: 

● Interne opleiding tot reanimatie-instructeur 

● Het geven van 8 lessen op middelbare scholen 

● Evaluatie van de lessen 

  

Doelen: 

● Het vinden van een facultaire begeleider, goedkeuring van de aanvraag en publicatie van 

het programma in de syllabus van het profileringsonderwijs 

● Het opstellen van overzichtelijk lesmateriaal en een stageplan voor de studenten 

● Het opstellen van de vereisten voor het stageverslag en het schrijven van een plan voor 

de evaluatie van de lessen 

 

Tijdsplanning: 

● September 2017: publicatie programma in syllabus voor studiejaar 2017-2018. Start 

opzet lesmateriaal, stageplan en evaluatie 

● Oktober 2017: afronding opzet lesmateriaal, stageplan en evaluatie 

● December 2017: overdracht aan nieuwe secretaris 

● 6 februari 2018: start profileringsonderwijs 

● half februari 2018: interne opleiding studenten profileringsonderwijs 

● half februari - juni 2018: het geven van 8 lessen door de studenten 
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● april 2018: tussentijdse evaluatie met de studenten 

● juni 2018: eindgesprek met studenten en evaluatie 

Maatschappelijke activiteiten 

Iedere eerste maandag van de maand zullen wij een borrel organiseren voor alle instructeurs, 

commissieleden en oud-bestuursleden. Daarnaast zullen wij in juni een nader te bepalen 

activiteit organiseren voor de vrijwilligers om ze te bedanken. 
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Commissies 

Het plan is om in november nieuwe commissieleden te werven voor de commissie de 

ReanimaCie. De ReanimaCie richt zich op het organiseren van reanimatielessen voor studenten. 

De commissie heeft vier leden namelijk een voorzitter, secretaris, commissielid planning en 

commissielid extern. De taken van de commissie voor aankomend jaar zijn: 

● Particuliere lessen regelen 

● Activiteit aan het eind van het jaar organiseren 

● Maandelijkse borrel voor instructeurs, commissie en bestuur organiseren 

● Iedere maand een stukje schrijven voor de nieuwsbrief 

● Zelf promo maken voor de commissie/ particuliere lessen 

  

In principe zijn de leden van de commissie één jaar actief. Er bestaat een mogelijkheid om langer 

actief te blijven binnen een commissie. Dit gebeurt in overleg met het bestuur. Indien te weinig 

commissieleden beschikbaar zijn voor het opnieuw opstarten van de commissie worden de 

taken overgenomen door het bestuur. 

 

Tijdsplanning: 

● November: nieuwe commissie vormen 

● Januari: eerste les aan particulieren georganiseerd door de commissie 

● Juni: afsluitende activiteit organiseren 

  



17 
 

Bijlage 1: Begroting 

Uitgaven   

A. Reanimatie-instructeurs  €     1.575,00  

Opleiding nieuwe instructeurs  €        900,00  

Heropleiding instructeurs  €                  -    

Jaarlijkse inschrijving ERC per instructeur  €        540,00  

Jaarlijkse inschrijving ERC per instituut  €           25,00  

Kosten opleider opleidingsdag  €        110,00  

  

B. Lesmateriaal  €     3.505,00  

Aanschaf reanimatiepoppen  €        100,00  

Aanschaf AED elektrodes  €        125,00  

Aanschaf longzakken  €        330,00  

Alcoholdoekjes  €        128,00  

AED   €     2.640,00  

Laptop  €                  -    

Printkosten  €        182,00  

  

C. Secretarieel  €     1.650,00  

ICT  €        700,00  

Administratie  €        130,00  

Promotiemateriaal  €        220,00  

Kantoorartikelen  €           70,00  

Verzekeringen en abonnementen  €                  -    

Bedankjes  €        100,00  

Overige kosten  €        430,00  

  

D. Vervoerskosten  €     3.940,00  

Huur voertuigen  €     2.600,00  

Brandstofkosten  €        300,00  

Reiskosten openbaar vervoer  €     1.040,00  

  

Maatschappelijke kosten  €        500,00  

Maatschappelijke activiteiten   €        500,00  

  

Particuliere lessen   €        638,00  

Vervoer en materiaal  €        638,00  

  

Representatie  €        270,00  

Representatiekosten bestuur  €        180,00  

Representatiekosten instructeurs  €           90,00  

  

Congressen  €        200,00  
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Onvoorziene kosten (10% totaal bedrag)  €     1.207,80  

  

Totaal € 13.485,80 

 

 

Inkomsten   

Lessen  €     3.600,00  

Scholen  €     2.400,00  

Particulier  €     1.200,00  

  

Sponsoring  €     6.731,97  

Hartstichting  €     4.000,00  

Overige fondsen  €     2.731,97  

  

Subsidie  €     3.153,83  

Subsidie gemeente  €     2.153,83  

Subsidie Groningen  €     1.000,00  

  

Totaal € 13.485,80 

  

Verschil € 0,00 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 


