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• Onze missie is mensen bewust en bekwaam maken op het gebied van basishulpverlening.

• Wij zijn goed in het leveren van maatwerkoplossingen van risico inventarisatie (RI&E), 

bedrijfsnoodplan, opleiding en oefening, tot op maat gemaakte E-learning programma’s.

• Wij verzorgen opleiding & advies aan ongeveer 450 bedrijven en 5.000 cursisten op jaarbasis.

• Wij halen veel plezier uit het verrassen van onze cursisten met afwisselende werkvormen.

• In 2019 gaven de cursisten onze opleidingen gemiddeld een 8,5 als cijfer. 

• Onze opleidingen worden gecertificeerd door het NIBHV en Rode Kruis.

• Wij werken met zo’n 25 personen aan optimale klanttevredenheid!



EHBO (opleiding / herhaling)
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Samenvatting:

2,5 dagen opleiding / 1 dag herhaling, certificering door

Veel eerste hulp oefeningen met de modernste materialen

Realistisch oefenen met een LOTUS-slachtoffer (acteur)

Jaarlijks wisselende lesprogramma’s 

Mooie locatie, uitstekende faciliteiten en lunch



Kenmerken

Inleiding
Deze opleiding is bedoeld voor iedereen die vaardig wil worden in eerste hulp verlenen.
Dit kan voor zowel de thuissituatie als wanneer het nodig is voor op het werk.
Voor de opleiding zijn er geen toelatingseisen of een minimaal opleidingsniveau. De herhaling
mag door iedereen met een geldig EHBO-diploma gevolgd worden.

Opleiding
Er komt theorie aan bod tijdens de opleiding, maar er is vooral veel tijd voor 
praktijkoefeningen. Vaak hebben deelnemers al iets meegemaakt met letsels of 
ziektebeelden en hebben daar vragen over, ook daar is voldoende ruimte voor. Verder 
gebruiken we de modernste oefenmaterialen en kinder-reanimatiepoppen.
De herhaling EHBO is elk jaar weer anders. De lesstof wordt via verschillende werkvormen 
aangeboden, klassikaal, groepsopdrachten, spelvormen en uiteraard praktijkoefeningen. 

Onderdelen
De opleiding/herhaling bestaat onder andere uit de volgende onderwerpen:
• EHBO in 4 stappen, levensreddend handelen
• Eerste hulp bij bloedingen, verwondingen, kneuzing, botbreuk, vergiftiging, oogletsel
• Medische noodsituaties, zoals: pijn op borstkas, beroerte, diabetes, epilepsie
• Letsels door weerinvloeden
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Heb je een aanvullende 

Zorgverzekering?

Informeer dan bij je 

verzekeraar. Je EHBO of 

Kinder-EHBO kan (deels) 

vergoed worden!



Kenmerken

Opleidingsduur
De opleiding duurt 2,5 dagen van 9:00 tot 16:30 uur (laatste dag tot
12:30). De herhaling is 1 dag van 9:00 tot 16:30 uur.

Groepsgrootte en locatie
Er is plek voor maximaal 12 personen per groep. Leslocatie is in 
Amsterdam, iedereen kan zich inschrijven. Opleiding voor een hele 
groep kan in-company.

Examen
Er is geen examen bij de opleiding en herhaling EHBO. Tijdens het
oefenen toetst de instructeur de praktijkvaardigheden van de
deelnemers. Indien de deelnemers alle vaardigheden voldoende
uitvoeren worden ze als competent beoordeeld.

Diploma
Wanneer de deelnemer als competent is beoordeeld, ontvangt 
hij/zij na enkele weken het Europees erkend certificaat “EHBO” van 
het Rode kruis. Deze is twee jaar geldig en wordt verlengd na 
deelname aan de jaarlijkse herhaling EHBO. Wij nodigen de 
deelnemers automatisch uit voor een herhaling (vrijblijvend).
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Prijzenblad
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Opleiding /herhaling EHBO

Omschrijving
Aantal 

cursisten
 Prijs per 

cursist 
Opleiding EHBO (open inschrijving) 1 247€              

Herhaling EHBO (open inschrijving) 1 104€              

TOTAAL offerte bedrag

Inclusief:

Lesmateriaal van het Rode Kruis (opleiding)

Jaarlijks wisselend en interactief lesprogramma (herhaling)

Examen- en certificeringskosten van het Rode Kruis

Gecertificeerde, ervaren en leuke instructeurs :-)

Inzet van heel veel instructie- en oefenmateriaal

Uitgebreide lunch, koffie, thee, frisdrank en wat lekkers*

*niet inbegrepen indien de cursus op de eigen bedrijfslocatie wordt georganiseerd (in-company)

https://www.123formbuilder.com/form-4523222/inschrijfformulier-ehbo-2019


Voorwaarden en condities

De offerte is 2 maanden geldig

Prijzen zijn exclusief 21 % BTW. 
Factuur na oplevering dienst
Betalingstermijn 14 dagen

We leveren na opdrachtbevestiging

Wij hanteren studievoorwaarden, klik hier.

We hebben een privacy policy, klik hier.
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https://ccb-groep.nl/studievoorwaarden
https://ccb-groep.nl/privacypolicy


Contact

020 – 528 6889

ccb@ccb-groep.nl

Poortland 43
1046 BD Amsterdam

LinkedIn

Facebook
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mailto:ccb@ccb-groep.nl
https://www.linkedin.com/company/ccb-groep
https://www.facebook.com/ccbgroep

