
 

Beleidslijn H.E.M.A. -bond Nederland inzake certificerings- en opleidingseisen bestaande en nieuwe clubs 

 

Achtergrond 

Tot de doelstellingen van de H.E.M.A.-bond Nederland (HBN) behoort het aanbieden van aanvullende 

trainingen op het gebied van veiligheid, certificatie, arbitrage en organisatie. Alsook het reguleren en 

bevorderen van veiligheid, certificatie en arbitrage.
1
 Daarbij verwacht de HBN van geassocieerde clubs dat zij 

een prettige leeromgeving bieden voor hun beoefenaars. In dit kader heeft de HBN aanvullende eisen gesteld 

aan de aangesloten clubs inzake de opleiding en certificering van trainers: Elke aangesloten instantie heeft ten 

minste een door de bond geaccrediteerde (hoofd)instructeur, welke in bezit is van een Verklaring Omtrent 

Gedrag, en een door de bond verstrekt bewijs van bekwaamheid aangaande H.E.M.A.-specifieke EHBO.
2
 

 

De afgelopen periode heeft de Veiligheidscommissie vorderingen gemaakt met het uitwerken van de 

opleidings- en certificeringseisen voor instructeurs. Aan de ALV in november 2017 wordt een concreet voorstel 

voor de opleiding en certificering van instructeurs niveau 2 ter besluitvorming voorgelegd. Een niveau 2 

instructeur is in deze opzet een assistent-instructeur die lesgeeft onder toezicht van, en wordt opgeleid door, 

een zelfstandig lesbevoegde instructeur (niveau 3 en 4).
3
 Hoewel voor de hogere instructeurniveaus nog geen 

opleidings- en certificeringstraject is uitgewerkt wordt met de besluitvorming rondom de niveau 2 

instructeursopleiding en certificering een belangrijke stap gezet om één van de doelstellingen van de HBN te 

verwezenlijken. 

 

Doelstelling 

De hierboven geschetste situatie vraagt om een duidelijk standpunt van de HBN om helder te maken op welke 

wijze zowel reeds aangesloten clubs en instructeurs alsook nieuwe toetreders kunnen instappen in het 

opleidings- en certificeringstraject zoals dit de komende jaren vorm zal krijgen. Middels deze notitie wil het 

Bestuur van de HBN haar standpunt in deze kwestie uitwerken om te komen tot een algemene beleidslijn die 

ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de ALV.  

 

Advies Veiligheidscommissie 

De Veiligheidscommissie heeft het bestuur in de bestuursvergadering van 17 september 2017 twee varianten 

voorgelegd ten aanzien van de instroom in het opleidings- en certificeringstraject. 

 

Variant 1: algemene instroom instructeurs op niveau 2 

De eerste variant is alle instructeurs van zowel de huidige clubs binnen de Bond als nieuwe toetreders middels 

het opleidings- en certificeringstraject voor niveau 2 te laten instromen op dat niveau. Op het moment dat 

hogere opleidings- en certificeringniveaus beschikbaar komen kunnen de instructeurs hun opleidings- en 

certificeringstraject vervolgen om te komen tot niveau 3 en vervolgens niveau 4. Nadeel van deze optie is dat 

potentiële niveau 3 en 4 instructeurs vanaf moment van instromen in niveau 2 alle certificeringsrondes moeten 

doorlopen om het gewenste eindniveau te bereiken.  

 

Variant 2: gefaseerde instroom instructeurs op gewenst niveau, start opleiding niveau 2 

De tweede variant is zowel de huidige clubs binnen de Bond als nieuwe toetreders de gelegenheid bieden om 

hun assistent-trainers intern op te leiden en voor te bereiden op de niveau 2 certificering. Voordeel van deze 

variant is dat de huidige instructeurs op deze wijze kunnen worden meegenomen in het opleidings- en 

certificeringstraject zoals dat de komende jaren wordt vormgegeven en uitgebouwd, terwijl zij niet onnodig 

een aantal certificeringsronden hoeven te doorlopen om het gewenste niveau (3 of 4) te bereiken. Daarbij blijft 

                                            
1
 Statuten H.E.M.A.-bond Nederland, artikel 2, lid 1, paragraaf f. 

2
 Huishoudelijk Reglement H.E.M.A.-bond Nederland, artikel 3, lid 2. 

3
 Zie hiervoor het document criteria PvB HEMA-trainer niveau 2. 



 

wel het uitgangspunt dat instroom op het gewenste instructeursniveau alleen mogelijk is als aan de daaraan 

gestelde eisen wordt voldaan en certificering heeft plaatsgevonden.  

 

Voorstel bestuur 

Voorstel van het bestuur richting ALV is om de hierboven genoemde tweede variant aan te houden als 

beleidslijn voor het instroomtraject voor zowel de huidige clubs binnen de Bond (met hun instructeurs) als 

nieuwe toetreders.  

Op moment dat de instructeursopleiding en certificering op alle niveaus is ingeregeld stelt het bestuur voor 

deze overgangsregeling te laten vervallen en alleen nog het officiële opleidings- en certificeringstraject te laten 

gelden voor zowel de clubs binnen de Bond (met hun instructeurs) als nieuwe toetreders. 

 

 

 

 

 

 

 


