Stichting LPEV

De verbindende schakel in de eerstehulpverlening

REGLEMENT OPLEIDINGEN EN CERTIFICERINGEN
Het “Reglement Opleidingen en certificeringen” is van toepassing voor alle opleidingen
opleidingen van de Stichting LPEV, inclusief de opleiding voor de aantekening “Eerstehulp aan
Kinderen-LPEV”.
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
examencommissie.
4) Instrukteur-LPEV, de door de Stichting Landelijk Protocol Eerstehulp Verlening bevoegde Instrukteur.
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.
Artikel 2 : Algemeen
1) Het Bestuur is belast met het vaststellen van voorschriften en administratieve bepalingen en
vergoedingen voortvloeiend uit het “Reglement Opleidingen enCertificeringen”.
2) Het Bestuur is belast met het ontwikkelen van de eindtermen en lesmaterialen.
3) Het Bestuur is belast met toezicht houden op de naleving van het “Reglement Opleidingen en
Certificeringen”.
Het Bestuur stelt hiervoor consulenten aan.
4) Een door het Bestuur aangestelde Commissie van Deskundigen zal hierbij het Bestuur op de punt 2
genoemde taken gevraagd en ongevraagd adviseren.
Artikel 3 : Diploma Eerstehulpverlener-LPEV
1) Eerstehulpverleners-LPEV worden door de Stichting gecertificeert indien zij volledig voldoen aan de
eindtermen voldoen welke zijn vastgesteld door het Bestuur. Bij hercertificering dienen de
Eerstehulpverleners-LPEV eveneens te voldoen aan de eindtermen.
2) Het Diploma Eerstehulpverlener-LPEV en indien van toepassing aangevuld met de aantekening Eerstehulp
aan Kinderen-LPEV, wordt door de Stichting uitgereikt indien cursisten volledig aan de eindtermen
voldoen zoals die zijn vastgesteld door het Bestuur.
3) Instroming in het certificerings systeem van de Stichting door cursisten met een van andere EHBO
organisaties geldige eerstehulp certificaten en diploma’s zijn ter beoordeling van het Bestuur.
4) De geldigheid van de certificering Eerstehulpverlener-LPEV is twee jaar na uitgifte datum, mits aan de
voorwaarden van hercertificering is voldaan. Uitzondering is de certificering First Responder-LPEV, deze is
één jaar geldig.
Artikel 4 : Instrukteurs-LPEV, Docent Instrukteurs-LPEV en Didactici
1) Het Bestuur benoemt Docent Instrukteurs-LPEV en Didactici.
2) Docent-Instrukteurs en Didactici verzorgen de opleiding tot Instrukteur-LPEV en First Responder-LPEV.
3) Instrukteurs-LPEV dienen te voldoen aan de door de Stichting gestelde eindtermen.
4) Didactici dienen, naast een gedegen eerstehulpkennis en vaardigheden, een ruime aantoonbare
onderwijservaring en lesbevoegdheid te bezitten, deze ter beoordeling van het Bestuur.
5) Instroming in het opleidings systeem van instrukteurs-eerstehulp van andere EHBO organisaties zijn ter
beoordeling van het Bestuur.
6) De instructie bevoegdheid van de Instrukteur-LPEV is te verlengen door te voldoen aan het Bestuur
vastgestelde voorwaarden voor verlengingdoor het bijwonen van jaarlijkse bijscholingsdagen.
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Artikel 5 : Consulenten
1) Het Bestuur benoemt consulenten.
2) De consulent bewaakt de uitvoering van het “Reglement Opleidingen en Certificeringen” en het
“Reglement Examens en Toetsing” in de ruimste zin des woords in opdracht van het Bestuur bij
opleidingen, toetsingen en examineringen.
3) De consulent kan zowel gevraagd als ongevraagd opleidingen, herhalingscursussen als examens
bijwonen. De consulent dient ten alle tijden toegang te worden verleend tot de opleidingen, cursussen en
examensvan de Stichting LPEV.
4) De consulent rapporteert en adviseert het Bestuur over de uitvoering van het “Reglement Opleidingen en
Certificeringen” en het “Reglement Examens en Toetsing”
5) De consulent heeft de bevoegheid/volmacht van het Bestuur om corrigerend op te treden en bij ernstige
afwijkingen van het “Reglement Opleidingen en Certificeringen” en het “Reglement Examens en Toetsing”
de opleiding en examen stil te leggen of een examen ongeldig te verklaren.
Artikel 6 : Opleidingen en herhalingscursussen
1) De opleidingsruimten en cursus materialen voor de opleidingen en herhalings cursussen dienen te voldoen
aan de door de Stichting gestelde eisen zoals in de “Reglement Opleidingsruimten en Cursusmaterialen"
worden genoemd.
2) Voor het beoordelen van de eerstehulp vaardigheden van de cursist zijn bevoegd:
a. Gedurende het examen de examen commisie, en
b. Gedurende de herhaling of bijscholings cursussen de bevoegde Instrukteur-LPEV, en
c. Overige door de Stichting aangewezen personen.
3) Bij elke opleidings en herhalingscursus dient gebruik te worden gemaakt van Simulatieslachtoffers-LPEV.
4) Opleidingen Eerstehulpverlener-LPEV:
a. Basis Eerstehulpverlener-LPEV (niveau 1)
Voor certificering en hercertifcering Basis Eerstehulpverlener-LPEV” dient de cursist te voldoen aan de
“Eindtermen Basis Eerstehulpverlener-LPEV”.
b. Eerstehulp aan Kinderen-LPEV
Voor certificering en hercertifcering “Eerstehulp aan Kinderen-LPEV” dient de cursist te voldoen aan
de “Eindtermen Eerstehulp aan Kinderen-LPEV”.
c. Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV (niveau 2)
Voor certificering en hercertifcering “Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV” dient de cursist te voldoen
aan de “Eindtermen Gevorderd Eerstehulpverlener-LPEV”.
d. First Responder-LPEV (niveau 3)
Voor certificering en hercertifcering “First Responder-LPEV” dient de cursist te voldoen aan de
“Eindtermen First Responder-LPEV”.
e. Simulatieslachtoffer-LPEV
Voor certificering en hercertifcering “Simulatieslachtoffer-LPEV” dient de cursist te voldoen aan de
“Eindtermen Simulatieslachtoffer-LPEV”.
f. Instrukteur-LPEV
Voor certificering en hercertifcering “Instrukteur-LPEV” dient de cursist te voldoen aan de
“Eindtermen Instrukteur-LPEV”.
Artikel 7 : Examens en toetsing
1) Een examen aanvraag dient binnen het door de Stichting vastgestelde termijn van zes weken bij de
Stichting aangemeld te zijn.
2) Het examen wordt afgenomen door een door de Stichting aangewezen examen commissie.
3) Het examen dient te worden georganiseerd volgens de voorschriften zoals genoemd in de “Reglement
Examens en Toetsing”.
4) Bij elk examen dienen ten minste twee Simulatieslachtoffers-LPEV aanwezig te zijn.
5) Examen kandidaten dienen zich te legitimeren bij de examen commissie direct voorafgaande de aanvang
van het examen.
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6) De uitslag van een examen zal na direct na afloop van het examen aan de kandidaten worden
medegedeeld.
7) Herexamen is mogelijk na advisering van de examen commissie.
Artikel 8 : Certificeringen en hercertificeringen
1) De Stichting (her)certificeert Eerstehulpverleners-LPEV indien zij voldoen aan de eindtermen van de
opleiding na examinering / eindtoetsing, en een eerstehulp opleiding van de Stichting LPEV hebben
gevolgd welke verzorgd is door een:
a. Instrukteur-LPEV, of
b. Docent Instrukteur-LPEV, of
c. Andere, door de Stichting aangewezen personen.
2) Examens en eindtoetsen worden afgenomen door de Stichting aangewezen examen commissies en
Instrukteurs-LPEV.
3) Certificaten en diploma’s zijn twee jaar geldig, met uitzondering van de First Responder-LPEV welke één
jaar geldig is.
4) De Instrukteur-LPEV is zelf verantwoordelijk voor hercertificering en het bijwonen van bijscholingsdagen.
De Stichting LPEV organiseert jaarlijks meerdere bijscholingsdagen voor Instrukteurs-LPEV. Bij het
ingebreke blijven van het bijwonen van de jaarlijkse bijscholingsdagen vervalt de instructiebevoegdheid
Instrukteur-LPEV twee jaar na datum afgifte diploma Instrukteur-LPEV.
5) Het diploma Eerstehulpverlener-LPEV is twee jaar geldig, met uitzondering van het diploma First
Responder-LPEV welke één jaar geldig is. Tot drie maanden na verloop van de geldigheid is
hercertificering van Eerstehulpverleners-LPEV mogelijk. Na drie maanden van het verloop van de
geldigheid dienen de cursisten herexamen te doen om gehercertificeerd te worden.
8) De Instrukteur-LPEV is bevoegd de opleiding, bijscholing en herhaling van Basis en Gevorderd
Eerstehulpverleners-LPEV te verzorgen.
9) De Instrukteur-LPEV is bevoegd om Basis en Gevorderd Eerstehulpverleners-LPEV te beoordelen of zij
voldoen aan de gestelde eindtermen voor hercertificering.
10) De (opleidings) organisatie is belast met alle administratieve handelingen met betrekking tot:
a. Aanvragen van examens, certificeringen en hercertificeringen, en
b. Bestellen van, en actueel houden van de lesmaterialen van de cursisten, en
c. Bewaken van de geldigheid van de diploma’s Eerstehulpverleners-LPEV, en
d. Organiseren en laten verzorgen van de voor hercertificering benodigde bijscholings-en herhalings
cursussen door Instrukteurs-LPEV, en
e. Tijdig aanvragen van hercertificeringen bij de Stichting LPEV door gebruik te maken van het
(her)certificeringsformulier.
11) De opleiding naar een hoger niveau Eerstehulpverlener-LPEV geldt als herhaling en bijscholing.
Artikel 9 : Klachtenprocedure
De Stichting kent een klachtenprocedure. Van de klachtenprocedure kunnen zowel (opleidings) organisaties,
Instrukteurs-LPEV, examenkandidaten en Eerstehulpverleners-LPEV gebruik maken. Na onderzoek zal het
bestuur van de Stichting LPEV een bindende uitspraak doen.
Artikel 10 : Slotbepalingen
In voorkomende gevallen waarin het “Reglement Opleidingen” niet voorziet, doet het Bestuur uitspraak.
Bij aanwezigheid van een consulent van de Stichting bij een opleiding of examen, zal de consulent een
bindende advies en uitspraak doen.

Spijkenisse, mei 2013
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