
Audit Erkenning Opleidingsinstituut   

Algemeen deel 

Voor welke opleiding(en) / kwalificaties wordt de erkenning aangevraagd? 

• BLS-hulpverlener 
• BLS-instructeur 
• AED-hulpverlener 
• AED-instructeur 
• PBLS-hulpverlener 
• PBLS-instructeur 
• PALS-hulpverlener 
• PALS-instructeur 
• ACLS-hulpverlener 
• ACLS-instructeur 

Let op, per kwalificatie een specifiek audit deel invullen. 

Naam organisatie: Vestigingsplaats:

Postadres: Postcode / plaats: 

Bezoekadres: Postcode / plaats: 

Telefoonnummer: Faxnummer: 

e-mail: Website: 

Naam contactpersoon: Functie contactpersoon: 

Datum audit: Naam verpleegkundig Consulent NRR: 
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1.
Bestaat het bedrijf of organisatie die de reanimatie instructie verzorgd tenminste een 
jaar?          Ja / Nee 

2. Verzorgd het bedrijf of organisatie minimaal drie opleidingen per jaar per 
aangevraagde kwalificatie?       Ja / Nee 

3. Verklaard het bedrijf of organisatie te handelen conform de richtlijnen van de 
Nederlandse Reanimatie Raad.        Ja / Nee             
- De verklaring toevoegen aan deze audit. 

Specifiek deel 

Kwalificatie:            +++ 100%   ++ 85%  + 70% 

1.0 Voorbereiding opleiding 
Nr. Onderwerp: Opmerkingen:

1.1 Beoordeling beginsituatie 
- Manier van toetsing voorafgaande aan 

de opleiding of de kandidaat voldoet 
aan de voorwaarde om toegelaten te 
worden tot de opleiding. ++.

1.2 Uitnodiging opleiding  
- Termijn uitnodiging voor aanvang  

opleiding (min. 3 wkn) ++  
- Vermelding datum / tijd start – einde +

+ 
- Vermelding cursuslocatie / 

accommodatie ++ 
- Bijgevoegd routebeschrijving ++ 
- Bijgevoegd opleidingsprogramma ++  
- Meesturen lesmateriaal, boeken  ++
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2.0 Opleiding 
Nr. Onderwerp: Opmerkingen:

2.1 Eisen cursuslocatie / accommodatie 
- veiligheidsnormen (brandblusser, 

nooduitgang, etc) ++ 
- voldoende lesruimte / ruimte voor 

praktijkvaardigheidstraining ++

2.2 Opleidingsprogramma 
- inhoud lesmateriaal, boeken ++ 
- gebruik 4 stappenplan 

vaardigheidstraining +++  
- voldoende pauzemomenten ++ 
- afwisseling theorie / praktijk +

2.3 Gebruik van Audiovisuele middelen 
- sheets + 
- powerpoint ++ 
- video +

2.4 Trainingsmateriaal 
- Reanimatiepoppen ratio ++  
- Trainingsapparatuur ratio ++ 
- Onderhoudsprogramma 

trainingsmateriaal +++ 

-

2.5 Opleiding 
- grote van de groep kandidaten in 

relatie tot beschikbare docent-
instructeur(s) of instructeur(s). +++  

- geplande tijd voor opleiding ++

2.6 Beoordeling kandidaten 
- manier beoordeling kandidaten, 

competentie gericht, objectief. ++ 
- een of meerde beoordelaren ++

2.7 Kwaliteit instructeur / docent instructeur 
- NRR erkend instructeur / docent 

instructeur +++ 
- Herhalingsverplichting - bijscholing 

instructeur / docent instructeur +++
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3.0 Nazorg opleiding 

4.0 Overige  

Nr. Onderwerp: Opmerkingen:

3.1 Evaluatie opleiding 
- Evaluatieformulier +++ 
- verwerken evaluatie gegevens – trend 

++ 
- uitkomsten evaluatie +++ 
- totaal evaluatie ++

3.2 Procedure niet geslaagde kandidaat 
- herkansing binnen welk termijn ++ 
- manier van herkansing ++ 
- andere beoordelaren ++ 
- verweer / beroepsmogelijkheid +++

3.3 Aanmelding Nederlandse Reanimatie Raad 
- correcte aanmelding databestand NRR 

++

Nr. Onderwerp: Opmerkingen:

4.1 Klachtenprocedure – behandeling  
- op schrift hebben procedure +++ 
- verantwoordelijk voor procedure ++ 
- inhoud procedure in relatie met de 

praktijk ++ 
- periodiek herzien + 
- voorzien van data / revisie +

4.2 Herhalingsprogramma 
- signaleringssysteem herhalingstraining 

++

4.3 Archiveringssysteem 
- algemene indruk administratie – 

archivering ++
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