
 

 

 

Toelichting op uw behaalde instructeurskwalificaties 

 

Welk certificaat ontvang ik na afloop van de opleiding? 

Indien de volledige opleiding succesvol is doorlopen wordt het certificaat kandidaat instructeur 
uitgereikt door het opleidingsinstituut. U kunt uw behaalde certificaten te allen tijden inzien en 
downloaden in CoSy (cursusregistratiesysteem van de NRR). Met dit certificaat mag u nog geen 
lessen zelfstandig verzorgen. 
Het certificaat kandidaat instructeur blijft twee jaar geldig.  
 

Volwaardig instructeur 

Natuurlijk wilt u snel zelfstandig aan het werk na het volgen van deze opleiding.  
Dit kan echter pas nadat u twee basis BLS of PBLS lessen samen met een volwaardig instructeur heeft 
verzorgd. Een deel van deze twee cursussen kunt u gebruiken om te observeren hoe de instructeur 
het doet. Een ander deel van de cursus verzorgt u zelf en daarbij krijgt u feedback van de volwaardig 
instructeur op uw lesgeven. De volwaardig instructeur registreert de uitkomst van zijn/haar 
beoordeling in CoSy.  Let op, een herhalingscursus kan niet als meelooples worden gegeven. 
 
Zodra u twee keer positief bent beoordeeld, wordt uw status van kandidaat instructeur omgezet naar 
volwaardig instructeur en kunt direct zelf aan de slag.  
 

Als ik volwaardig instructeur ben, ben ik dan ook de cursusleider (CD)? 

Nee, u bent geen cursusleider. 

In Nederland zetten wij al een cursusleider in bij cursussen met meer dan 12 deelnemers waar dus 
tenminste 3 instructeurs ingezet worden.  

Een cursusleider is verantwoordelijk voor de processen die te maken hebben met de kwaliteit van de 
cursus en dient daartoe over de juiste competenties te beschikken.    

Op voordracht van een cursusleider kunt u kandidaat cursusleider worden. Vervolgens dient u met 
succes op 2 hulpverleners opleidingen als cursusleider te acteren om volwaardig cursusleider te 
kunnen worden. Dit dienen dan uiteraard cursussen te zijn met meer dan 12 cursisten. 

 

CoSy 

CoSy is het Europese cursusregistratiesysteem, ontwikkelt door de ERC om uw volledige 
cursusadministratie overzichtelijk in weer te geven. 

Nadat u zich heeft ingeschreven voor de instructeursopleiding, registreert het opleidingsinstituut u in 
CoSy. 
 
U kunt na de registratie in CoSy (het systeem voldoet aan de AVG privacywet) uw eigen gegevens en 
instructeurskwalificaties zelf bijhouden. U ontvangt herinneringen wanneer uw certificaten verlopen 
en krijgt toegang tot diverse lesmaterialen. 

Daarnaast kunt u zich ook opgeven als cursusorganisator en zelf door u gegeven cursussen 
registreren en uw deelnemers van een ERC/NRR erkend certificaat voorzien. 



 

 

 

Kan ik zelf certificaten uitreiken aan mijn cursisten? 

Uiteraard vinden uw cursisten het fijn een certificaat van u te ontvangen waarmee zij kunnen 
aantonen reanimatie hulpverlener te zijn geworden. U kunt deze downloaden uit het cursussysteem 
CoSy.  
 
Om dit mogelijk te maken dient u bij de NRR de status van cursusorganisator aan te vragen. De lessen 
moeten dan uiteraard wel conform de richtlijnen van de NRR worden gegeven. 
Indien u cursussen verzorgt voor een andere organisatie of bijvoorbeeld in uw eigen ziekenhuis, dan 
gelden de regels van de organisatie waarvoor u de cursus verzorgt. Maar onthoudt dit: wanneer op 
een cursus een NRR certificaat wordt uitgereikt, kan dit alleen als de cursus in CoSy is geregistreerd 
en de cursus wordt gegeven zoals de NRR dat voorschrijft. 
 
Voor meer informatie over het registreren van cursussen en het aanvragen van de status  
cursusorganisator kunt u contact opnemen met de NRR. 
 
Waarom betaal ik een jaarlijkse bijdrage? 
 
Gecertificeerde instructeurs betalen een jaarlijkse bijdrage waarvan de hoogte afhankelijk is van hun 
kwalificaties.  
De verschillende tarieven hiervan vindt u terug op onze website onder het kopje jaarbijdrage. 
Wilt u ook als organisator cursussen kunnen registreren en certificaten uitreiken aan uw cursisten, 
dan betaalt u ook hiervoor een jaarbijdrage. 
 
Met de jaarlijkse bijdrage financiert de NRR de ontwikkeling van richtlijnen en onderwijsmaterialen, 
het toezicht op het door de Reanimatie Raad gecertificeerde onderwijs en de centrale landelijke 
registratie van NRR gecertificeerde instructeurs en cursisten. Tevens bewaakt de NRR de kwaliteit 
van de NRR erkende opleidingsinstituten. 
 
De NRR levert voor de jaarlijkse bijdrage een aantal ondersteunende diensten waaronder de 
beschikbaarheid van lesmaterialen voor de cursisten. 
 

Het jaar waarin u kandidaat instructeur wordt, bent u vrijgesteld van de jaarlijkse NRR bijdrage voor 
instructeurs. Het eerst volgende kalenderjaar dient u wel aan de NRR bijdrage voor instructeurs te 
voldoen. 

 

 

 


