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De ondergetekenden:   

  

Het Nederlandse Rode Kruis, gevestigd te Den Haag aan Anna van Saksenlaan 50, 2593 HT, hierbij 

rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw E.S. Nijhof, Hoofd EHBO, hierna te noemen “het NRK”   

  

en  

  

Naam instructeur  :   

Adres en huisnummer : 

Postcode     :  

Plaats     :  

  

hierna te noemen “de Instructeur”;   

  

Hierna ieder afzonderlijk te noemen: “Partij” en gezamenlijk te noemen: “Partijen”;  

  

Overwegende dat:   

  

a) Het NRK staat voor het verminderen van de gevolgen van noodsituaties, het versterken van 
zelfredzaamheid en het vergroten van respect en hulpbereidheid. Dit doen we in Nederland 

samen met meer dan dertigduizend vrijwilligers, werkzaam op het gebied van Noodhulp,  

Evenementenhulp en EHBO;  

b) Het NRK ook internationaal een actieve bijdrage levert na rampen en conflicten;  

c) Het NRK werkt vanuit zeven grondbeginselen: menslievendheid; onpartijdigheid; neutraliteit; 

onafhankelijkheid; vrijwilligheid; eenheid; algemeenheid;  

d) Het NRK er naar streeft om kennis en kunde op het gebied van EHBO toegankelijk en 

laagdrempelig te maken;  

e) Het NRK lesmateriaal tot haar beschikking heeft en diverse opleidingen aanbiedt onder de 

noemer “EHBO”;  

f) Het NRK in het kader hiervan behoefte heeft aan EHBO instructeurs;  

g) EHBO instructeurs die in het Cursus Administratiesysteem van het NRK worden 

geregistreerd, een erkenning van het NRK dienen te verkrijgen;   

h) Partijen de voorwaarden waaronder aan de Instructeur een erkenning wordt verleend en kan 

worden ingetrokken en de verdere samenwerkingsafspraken tussen Instructeur en het NRK 

in deze overeenkomst wensen vast te leggen.   

  

    

Partijen komen als volgt overeen:  

  

Artikel 1 Erkenning  

1.1    De Instructeur wordt door het NRK erkend wanneer hij/zij het introductietraject   

(Introductiecursus Rode Kruis of Rode Kruis Instructeursopleiding), dat het NRK aan  

Instructeurs aanbiedt, heeft afgerond en door de senior instructeur competent is verklaard.   
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1.2    Zodra de Instructeur een erkenning heeft verkregen volgens de erkenningsprocedure van het 

NRK (zie lid 1 van dit artikel) wordt de Instructeur geregistreerd in het Cursus Administratie 

Systeem van het NRK (CAS).  

1.3  De Instructeur meldt aan het NRK onverwijld en schriftelijk het niet (meer) kunnen voldoen 

aan een van de verplichtingen als gesteld in artikel 3 van deze overeenkomst. Het NRK is 
gerechtigd de niet-naleving van een van deze verplichtingen als grond voor het intrekken van 

de erkenning te beschouwen en de erkenning van de Instructeur in te trekken dan wel een 

extra interne audit of een tussentijds lesbezoek bij Instructeur uit te voeren.  
  

Artikel 2 Duur van de overeenkomst  

De erkenning aan Instructeur wordt toegekend met ingang van datum ondertekening van deze 
overeenkomst en voor een periode van 2 jaar. De erkenning wordt verlengd indien de Instructeur 

heeft voldaan aan de verplichtingen in het bijscholingsprogramma als gesteld in artikel 3 sub e. In dat 

geval wordt deze overeenkomst tevens stilzwijgend verlengd voor een periode van nogmaals 2 jaar, 
tenzij het NRK op grond van artikel 6 tussentijds de overeenkomst beëindigt dan wel de erkenning 

intrekt.  

  

Artikel 3 Verplichtingen van de Instructeur   

De Instructeur heeft in het kader van deze overeenkomst de volgende verplichtingen:  

  

a) In het bezit te zijn van een geldig EHBO-certificaat (4100) of gelijkwaardig, een en ander ter 

beoordeling van het NRK;  

b) In het bezit te zijn van een geldig certificaat/diploma EHBO-instructeur, zorgen voor verlenging 

van het certificaat/diploma EHBO-instructeur en het opsturen van de hercertificering aan het  

NRK;   

c) Op de hoogte te zijn en te blijven van de geldende EHBO-richtlijnen;  

d) Slechts cursussen te verzorgen op het vakgebied waarvoor de erkenning is verleend en 
waarvoor Instructeur als zodanig geregistreerd staat in het CAS;  

  

Het NRK onderscheidt de volgende instructeursrollen:  

  

1: EHBO instructeur (inclusief de senior instructeur en docent instructeur) Een EHBO 
instructeur heeft een geldig EHBO instructeursdiploma van het NRK. Het instructeursdiploma 

van het Oranje Kruis wordt ook geaccepteerd. De Oranje Kruis instructeur dient echter het 
introductietraject te volgen alvorens erkenning kan plaatsvinden.   

  

2: Instructeur reanimatie   

Een instructeur reanimatie heeft de kwalificaties zoals gesteld op de website van NRR: 
https://www.reanimatieraad.nl.  

  

3: Instructeur wandelletsel   

Een instructeur wandelletsel is bevoegd cursussen te geven op het gebied van wandelletsel. De 

instructeur wandelletsel is in het bezit van een EHBO instructeursdiploma aangevuld met de 

opleiding/aantekening instructeur wandelletsel.  
  

4: Thema instructeur   

Een thema instructeur is een instructeur die alleen bevoegd is tot het verzorgen van de 
praktijkbijeenkomst van de Snelcursus EHBO. De thema instructeur beschikt zelf over een 

https://www.reanimatieraad.nl/
https://www.reanimatieraad.nl/
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geldig Rode Kruis certificaat Uitgebreide EHBO die is aangevuld met de Rode Kruis training 

didactische vaardigheden. De thema instructeur verzorgt cursussen binnen de eigen 

organisatie.  

  

e) De jaarlijks aangeboden NRK-bijscholing op eigen kosten (maximaal € 200,00) te volgen. Het 

programma en de data worden aan het begin van het kalenderjaar bekend gemaakt.  

  

Instructeurs die uitsluitend op vrijwillige basis cursussen verzorgen voor Rode Kruis 

vrijwilligers van Rode Kruis afdelingen of districten zijn vrijgesteld van betaling van deze 

bijscholingskosten. Wanneer de instructeur tevens op commerciële basis cursussen en/of 

workshops verzorgt, zal 50% van de bijscholingskosten in rekening worden gebracht.   

  

Thema instructeurs en instructeurs wandelletsel zijn niet verplicht deze bijscholing te volgen.   

  

f) Te voldoen aan de competenties van instructeur NRK;  

g) Zich te gedragen conform de gedragscode van het NRK (zie bijlage A);  

h) Les te geven conform de opleidingsmethodiek (OTIC) van het NRK (zie bijlage B);  

  

Dit artikel 3h geldt niet voor de instructeurs wandelletsel en de thema instructeurs;   

  

i) Les te geven conform het lesplan van het NRK;  

j) De voorgeschreven lesmaterialen van het NRK te gebruiken;  

k) Deze lesmaterialen alleen te gebruiken voor NRK-cursussen;  

l) De cursisten, waarvoor dit van toepassing is, binnen 1 week na afloop van de cursus competent 

te verklaren in het CAS;  

m) De instructies in het EHBO-handboek voor organisatoren en instructeurs van het NRK te volgen;   

n) Het NRK-instructeurspoloshirt te dragen, tenzij met de organisator van de cursus/workshop 

anders is overeengekomen. Organisator dient hiervoor toestemming te hebben verkregen van 
het NRK;   

o) Minimaal 6 cursussen/workshops per jaar te verzorgen met minimaal 6 cursisten per cursus.   

  

Voor instructeurs die op vrijwillige basis uitsluitend cursussen verzorgen voor Rode Kruis 

vrijwilligers van Rode Kruis afdelingen of districten geldt dat een wekelijkse bijscholingsavond 

ook gezien wordt als één cursus. Hierbij wordt ook een minimum aantal van 6 cursisten 

gehanteerd.   

  

p) Indien instructeur wordt ingehuurd door het Rode Kruis, dan vindt ondertekening van de 
overeenkomst van opdracht plaats.  

  

  

Artikel 4 Verplichtingen van het NRK  

Het NRK heeft in het kader van deze overeenkomst de volgende verplichtingen:   

  

a. Een logincode en wachtwoord aan Instructeur te verstrekken voor verwerking van de 

competentieverklaringen van cursisten in het CAS;  

b. Zorg te dragen voor up to date lesmateriaal van het NRK;  

c. Lesmateriaal aan Instructeur beschikbaar te stellen in het CAS;   
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d. Een introductiecursus te organiseren voor nieuwe instructeurs;  

e. Een begeleidingsprogramma door een senior instructeur aan te bieden;  

f. Een jaarlijks, door de Instructeur verplicht te volgen bijscholingsprogramma aan te bieden;  

g. Informatie te verstrekken over nieuwe cursussen, wijzigingen in cursusaanbod en andere 

relevante informatie.   

  

Artikel 5 Evaluatie   

5.1   De Instructeur staat minimaal eenmaal per jaar een lesbezoek van een senior instructeur of 
interne auditor toe, waarbij de kwaliteit van de lessen, overeenkomstig de eisen en 

bepalingen van deze overeenkomst, wordt getoetst.  

  

Artikel 6 Intrekking erkenning en beëindiging overeenkomst   

6.1  Het NRK behoudt zich het recht voor om de erkenning van een Instructeur per direct in te 

trekken en de overeenkomst te beëindigen, indien het NRK hiertoe aanleiding ziet.  

Aanleiding hiertoe kan in ieder geval zijn:   

  

i. het deels of geheel niet nakomen van de verplichtingen zoals gesteld in deze 

overeenkomst en in het bijzonder in artikel 3;  

ii. indien de Instructeur het NRK niet in de gelegenheid stelt een audit of lesbezoek 

overeenkomstig artikel 5 af te leggen;   

iii. indien uit een interne audit of lesbezoek blijkt dat de kwaliteit van de Instructeur 

onvoldoende is en de Instructeur niet meewerkt aan een verbeterplan;  

iv. indien de Instructeur de naam of de organisatie van het NRK in diskrediet brengt 

of anderszins zodanig handelt dat van het NRK niet verlangd kan worden, met 
het oog op haar doelstellingen en grondbeginselen, de erkenning te handhaven, 

een en ander naar het uitsluitende oordeel van het NRK.  

6.2   Tussentijdse beëindiging van deze overeenkomst door de Instructeur kan geschieden met 

een opzegtermijn van twee weken en wordt schriftelijk/per e-mail gedaan bij het Hoofd 

EHBO van het NRK.  

  

Artikel 7 Aansprakelijkheid / schade   

7.1   De Instructeur is aansprakelijk voor alle schade die door zichzelf of door hem ingeschakelde 
derden wordt toegebracht aan het NRK of aan derden bij de uitvoering van zijn 

werkzaamheden als Instructeur.  

7.2    De Instructeur is eveneens aansprakelijk voor alle schade van het NRK die het gevolg is van 

het feit dat de Instructeur zijn verplichtingen in verband met zijn werkzaamheden in het 
kader van deze overeenkomst niet of niet voldoende is nagekomen.  

  

Artikel 8 Algemeen  

8.1   Partijen zullen hun rechten en verplichtingen die voor hen uit de overeenkomst voortvloeien 
noch geheel, noch gedeeltelijk aan derden overdragen dan wel uitbesteden zonder 

voorafgaande schriftelijke al dan niet voorwaardelijke instemming van de andere Partij.  

8.2  Partijen erkennen dat zij op geen enkele wijze elkaar aan derden kunnen binden.   

8.3  Partijen zijn jegens elkaar verplicht tot geheimhouding van wederzijdse vertrouwelijke 

(bedrijfs-)informatie waarvan zij bij of door de uitvoering van de overeenkomst 

kennisnemen. Ook na beëindiging van de overeenkomst blijft deze verplichting op elk der 
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Partijen rusten, behalve voor zover het informatie betreft die reeds publiekelijk bekend is 

geworden, anders dan ten gevolge van een schending van voormelde geheimhoudingsplicht.  

8.4  De overeenkomst treedt in de plaats van alle tussen Partijen hieraan voorafgaande gevoerde 

onderhandelingen, toezeggingen en correspondentie.  

8.5  Op deze erkenningsovereenkomst is de klachtenprocedure van het Nederlandse Rode Kruis 

van toepassing.   

8.6  Alle geschillen die naar aanleiding van de overeenkomst of daaruit voortvloeiende 

overeenkomsten tussen Partijen mochten ontstaan, zullen aanhangig worden gemaakt bij de 

bevoegde rechter te Den Haag.   

  

  

Artikel 9 Wijziging van de overeenkomst  

Wijzigingen van en aanvullingen op deze overeenkomst zijn slechts geldig voor zover deze schriftelijk 

tussen partijen zijn overeengekomen.  

  

  

In tweevoud opgemaakt en ondertekend:   

  

  

 te …………………… op …………………                      

  

  

         ………………………………………………..

           

  

Het NRK                                                                               De Instructeur  

Eline Nijhof, Hoofd EHBO                                


