Stichting LPEV

De verbindende schakel in de eerstehulpverlening

REGLEMENT EXAMENS EN TOETSING
Het “Reglement Examens en Toetsing” is van toepassing voor alle examens in de niveaus
Eerstehulpverlener-LPEV, First Responder-LPEV en Instructeur-LPEV, inclusief de opleiding voor
de aantekening Eerstehulp aan Kinderen-LPEV.
1. ALGEMEEN
Artikel 1 : Begripsomschrijvingen
1) Stichting, de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening (LPEV).
2) Bestuur, het bestuur van de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening.
3) Examen commissie, de door de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening aangewezen examen
commissie.
4) Instructeur-LPEV, de door de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening bevoegde instructeur.
5) Eerstehulpverlener- LPEV, de door de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening gecertificeerde
eerstehulpverlener.
6) Diploma, het Diploma “Eerstehulpverlener-LPEV”.
7) Opleidings organisatie, de door de Stichting erkende opleidingsorganisatie voor het verzorgen van
cursussen Eerstehulpverlener-LPEV.
8) Consulent, de door Stichting aangewezen Instructeur-LPEV welke toezicht houdt op de naleving van de
examen regeling.

2. EXAMENS (Examens Basis Eerstehulpverlener, First Responder-LPEV en Instrukteur-LPEV)
Artikel 2 : Aanmelding examen Basis Eerstehulpverlener-LPEV
1) De opleidings organisatie vraagt voor de gewenste examen door middel van het formulier “Aanvraag
Examen Basis opleiding LPEV” het examen tot uiterlijk 6 weken voorafgaande de geplande examen datum
aan. Indien gelijktijdig een examen “Eerstehulp aan Kinderen-LPEV” moet worden afgenomen dan dient
dit vermeld te worden op het aanvraagformulier.
2) Het formulier “Aanvraag Examen Basis opleiding LPEV” dient volledig ingevuld en geretourneerd te
worden aan de Stichting.
3) De aanvragende opleidings organisatie krijgt een bevestiging van de Stichting over de plaats, datum en
tijdstip van het aangevraagde examen en mogelijke opmerkingen en/of bijzonderheden.
4) Kosten welke voortvloeien uit wijzigingen in datum en/of tijdstippen door de aanvragende opleidings
organisatie binnen 6 weken voorafgaande de geplande examen datum, komen volledig ten laste van de
examen aanvragende opleidings organisatie.
Artikel 3 : Vereisten examen Basis Eerstehulpverlener-LPEV
1) Er dienen ten hoogste 12 examenkandidaten per groep aangemeld te worden. Minimaal worden 8
cursisten door de Stichting in de facturering opgenomen.
2) Bij examens dienen minimaal alle materialen en hulpmiddelen aanwezig te zijn volgens het “Reglement
opleidingsruimten en cursusmaterialen".
3) Voor het examen ”First Responder-LPEV” dienen aanvullende materialen en hulpmiddelen aanwezig te
zijn specifiek aangepast aan de inhoud van de opleiding.
4) De examen ruimte dient aan de eisen te voldoen zoals is genoemd in de “Reglement opleidingsruimten en
cursusmaterialen".
Artikel 4 : Uitvoering examen Basis Eerstehulpverlener-LPEV
1) Het examen wordt afgenomen door een door de Stichting aangewezen examen commissie.
2) De examen commissie controleert voorafgaande het examen of er is voldaan aan de examen eisen zoals is
genoemd in Artikel 3 van het “Reglement Examens en Toetsing”.
3) De examencommissie maakt gebruik van casuïstieken.
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4) De examen commissie houdt zich het recht voor bij ernstige afwijkingen het examen op te schorten en
dient de opschorting met vermelding van reden(en) onverwijld te melden aan de Stichting.
5) De examen commissie wordt bijgestaan door twee Simulatieslachtoffers-LPEV.
6) De examen kandidaten dienen zich voorafgaande het examen te legitimeren.
7) De examen commissie beoordeelt de eerstehulp kennis en vaardigheden van de kandidaat volgens de
eindtermen.
8) Een door de Stichting aangewezen consulent kan toezicht houden op het verloop van het examen.
De consulent dient onbelemmerd toegang te krijgen tot de examen locatie.
Artikel 5 : Uitslag examen
1) De examenkandidaat wordt direct na afloop van het examen op de hoogte gebracht van het
eindresultaat.
2) De uitslag van de beoordelende examen commissie is bindend.
3) Herexamen is mogelijk na advisering van de examen commissie.

3. TOETSING (Overstap opleiding, en hercertificering Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV)
Artikel 6 : Vereisten Overstap opleiding, en hercertificering Basis en Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV
1) Ten hoogste 12 cursisten per groep.
2) Gedurende overstap opleidingen, bijscholingen en herhalingscursussen dienen minimaal alle materialen
en hulpmiddelen aanwezig te zijn volgens het “Reglement opleidingsruimten en cursusmaterialen".
3) De opleidings ruimte dient aan de eisen te voldoen zoals is genoemd in de “Reglement opleidingsruimten
en cursusmaterialen".
Artikel 6 : Toetsing cursisten Overstap opleiding Eerstehulpverlener-LPEV
1) Bij de opleiding Overstap opleiding van geldig gecertificeerde eerstehulpverleners van andere EHBO
organisaties naar Eerstehulpverlener-LPEV is de Instrukteur-LPEV bevoegd om een eindtoets van de
cursisten af te nemen.
2) Cursisten welke in de eindtoetsing voldoen aan de eindtermen van Basis Eerstehulpverlener-LPEV kunnen
door de organisatie worden gecertificeerd middels het fomulier “Aanvraag certificering Overstap
opleiding LPEV”. Indien gelijktijdig met de eindtoets “Eerstehulp aan Kinderen-LPEV” moet gecertificeerd,
dan dient dit vermeld te worden op het aanvraagformulier.
3) Een door de Stichting aangewezen consulent kan toezicht houden bij de overstap opleidnig en
eindtoetsing. De consulent dient onbelemmerd toegang te krijgen tot de opleidings locatie.
Artikel 7 : Klachtenprocedure
De Stichting kent een klachtenprocedure.

4. CERTIFICERING EN SLOTBEPALINGEN
Artikel 8 : Certificerings aanvraag
De Stichting LPEV zal na ontvangst van de examenbescheiden de geslaagde examenkandidaten certificeren.
Na ontvangst van de betaling van de factuur zullen de diploma’s Eerstehulpverlener-LPEV en bijbehorende
pasjes worden toegezonden aan de organisator van het examen.
Artikel 9 : Slotbepalingen
In voorkomende gevallen waarin het “Reglement Examens en Toetsing” niet voorziet, doet het Bestuur na
onderzoek een bindende uitspraak.
Bij aanwezigheid van een consulent van de Stichting bij een opleiding of examen, zal de consulent een
bindende uitspraak doen.
Spijkenisse, mei 2013
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