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Doelrealisatie Taskforce QRS Leiden beleidsjaar 2019-2020 
 

In de toelichting wordt vermeld: 

• Als een doel wel is behaald: of er bijzonderheden en/of hoogtepunten waren met betrekking tot het 

behalen van dit doel 

• Als een doel niet is behaald: waarom het doel niet is behaald; of en welke maatregelen zijn genomen 

om het doel later alsnog te behalen. 

 

Doelstelling Behaald 

ja/nee 

Toelichting 

Behouden van capaciteit met minimale 

groei 

Nee We zijn niet gegroeid, maar helaas ook niet gelijk 

gebleven. Vanwege COVID-19 moesten wij onze 

lessen van maart t/m juni cancelen, waardoor wij 

veel minder lessen hebben kunnen geven. Tevens 

hebben wij minder kunnen werven voor nieuwe 

instructeurs, waardoor wij minder instructeurs 

hebben nu. 

20 nieuwe instructeurs aannemen Nee Wij hebben maar 10 nieuwe instructeurs 

aangenomen en opgeleid. Wij hadden enerzijds 

minder reacties op onze vacatures dan 

gehoopt/verwacht en anderzijds misten wij één 

wervings- en opleidingsmoment. 

10 instructeurs NRR opleiden Nee De opleiding voor de NRR-instructeurs zou 

plaatsvinden in maart, maar werd geannuleerd 

door COVID-19. 

10 middelbare scholen voorzien van 

reanimatieonderwijs 

Nee Door COVID-19 konden wij op 2 middelbare 

scholen helaas geen les meer geven. Hierdoor 

hebben wij maar op 8 middelbare scholen 

lesgegeven. 

3400 leerlingen opleiden Nee 2386 uiteindelijk opgeleid. Dit komt doordat wij veel 

lessen niet door konden laten gaan door COVID-19. 

17 reguliere NRR-cursussen voor in 

totaal 204 cursisten geven 

Nee In verband met COVID-19 hebben wij onze NRR-

cursussen van maart t/m juni niet door laten gaan. 

Hierdoor hebben wij maar aan 102 mensen de 

NRR-cursus gegeven. 

3 NRR-herhalingscursussen voor in 

totaal ongeveer 24 cursisten geven 

Nee Door COVID-19 hebben wij 1 herhalingscursus 

moeten annuleren. Hierdoor hebben wij maar 16 

cursisten een herhalingscursus gegeven volgens de 

richtlijnen van de NRR. 

300 mensen opleiden uit Leiden tijdens 

de Leidse Reanimatiedag 

Nee De Leidse Reanimatiedag zou eind maart 

plaatsvinden en is helaas gecanceld door COVID-19. 

166 studenten opleiden via het Student 

Burgerhulpverlener project 

Nee Wij hebben maar 5 studenten opgeleid via dit 

project. Wij hadden voor mei en juni meerdere 

groepscursussen gepland op 

studentensportverenigingen met betrekking tot dit 

project. Echter, deze konden niet plaatsvinden door 

COVID-19. 
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Weekendklas geven Nee Helaas is dit niet doorgegaan. In eerste instantie 

was de les geannuleerd door storm Ciara en later 

plannen is niet gelukt door COVID-19. 

Raad van Toezicht (RvT) oprichten Nee We zijn wel begonnen met mensen vragen en 

hebben ook een aantal toezeggingen, echter door 

COVID-19 is het even op een laag pitje komen te 

staan. Het plan is wel om dit in oktober 2020 weer 

verder op te pakken. 

Materiaal aanschaffen Ja Wij hebben de reanimatiepoppen en AED trainers 

aangeschaft zoals we dat hadden bedacht voor ons 

beleidsplan. 

 

 

 

Doelstellingen beleidsjaar 2020-2021 

 

Doelstelling Bijzonderheden 

Onze capaciteit niet verder te laten dalen 

dan 50% 

Aangezien wij weinig instructeurs hebben en de 

situatie rondom COVID-19 nog onzeker is, hebben 

wij voor aankomend jaar de doelstelling om 50% van 

onze capaciteit te behouden. 

30 nieuwe instructeurs aannemen van 

meerdere verschillende studies 

Zodat wij in het jaar 2021-2022 weer kunnen 

groeien. Onze focus lag eerst voornamelijk op 

studenten Geneeskunde en Biomedische 

Wetenschappen, maar dit willen wij uitbreiden naar 

meer (bio)medische studies. 

12 instructeurs NRR opleiden  

12 middelbare scholen voorzien van 

reanimatieonderwijs 

Dit gaat om de 10 middelbare scholen die in 2019-

2020 op de planning stonden plus 2 nieuwe scholen. 

1750 leerlingen opleiden Dit aantal is een stuk lager dan de afgelopen jaren. 

Dit komt doordat het onzeker is hoeveel lessen wij 

kunnen/mogen geven op de middelbare scholen 

door COVID-19. 

15 reguliere NRR-cursussen voor in totaal 

180 cursisten geven 

 

3 NRR-herhalingscursussen voor in totaal 

ongeveer 24 cursisten geven 

 

150 mensen opleiden uit Leiden tijdens 

de Leidse Reanimatiedag 

Aangezien wij veel minder instructeurs hebben, is 

onze capaciteit niet groot genoeg om het evenement 

dit jaar even groot te organiseren als vorig op de 

planning stond. 

Weekendklas geven  

Raad van Toezicht (RvT) oprichten We willen zorgen dat onze Raad van Toezicht in het 

jaar 2020-2021 officieel wordt vastgesteld en 

ingeschreven. 

Materiaal aanschaffen Het plan is om reanimatiepoppen en AED trainers 

aan te schaffen. 

 

 

 



 

 

 

Leiden 
085-2500125 

leiden@taskforceqrs.nl 

www.taskforceqrs.nl 

Stichting Qualitative Resuscitation by Students Leiden 

NL19RABO0308764099 | KvK: 64779181 

 

Postadres: 

Rietschans 57 

2352 BB Leiderdorp 

 

Doelstellingen meerjarenplan 

 

Doelstelling Termijn en bijzonderheden 

Minimaal groeien naar het niveau waar 

wij voor COVID-19 op zaten 

Wij willen dit binnen 2 jaar realiseren, maar dat is 

mede afhankelijk van de vorderingen met 

betrekking tot COVID-19. Tevens is dit zeer 

afhankelijk van het aantal instructeurs dat wij 

hebben. Dit was de afgelopen jaren stabiel, maar het 

is ons nog niet gelukt om dat aantal fors te 

vergroten. De instructeurspool uitbreiden is wel ons 

doel voor de komende 3 jaar. 

Vijfjaarbegroting maken en daarmee 

sponsoring van het Hart Long Centrum 

Leiden (HLC) voor vijf jaar vastzetten 

Deze begroting moet dit jaar gemaakt worden, zodat 

wij voor de komende 5 jaar weer zeker zijn van 

sponsoring. 

 

 

 

De voortgang van de doelstellingen wordt als volgt gemonitord en geëvalueerd: 

Aan het einde van elk academisch jaar inventariseren wij de cijfers die we hebben gehaald. Deze vergelijken 

wij dan met de cijfers die wij van tevoren hadden opgesteld. Tevens vergelijken wij onze beleidsplannen altijd 

met onze gerealiseerde doelstellingen. Indien wij (ver) naast onze doelstelling zitten, evalueren wij hoe dit is 

gekomen en of wij daar iets aan kunnen veranderen. Vervolgens passen wij onze doelstellingen voor het jaar 

daarop aan, op basis van de uitkomst van de evaluatie. 

 


