
    

  TAKENBLAD 

  2020 - 2021 

1 

 

 

STAGE 3.2 
leertaak 

basiskennis EHBO 

OMSCHRIJVING 
Aangezien er binnen en buiten de schoolmuren veel kleine en soms zelfs minder kleine ongelukken 

gebeuren vinden wij het binnen de lerarenopleiding belangrijk dat je de juiste vaardigheden hebt om 

te helpen. Om deze inhoudelijke basiskennis te verwerven bieden we een online cursus EHBO aan. 

Voor het oefenen van de praktische vaardigheden organiseren we oefensessies op de campus. 

Wie wenst kan deelnemen aan het examen en bij slagen het brevet eerstehulp behalen.  

DOELEN 
• het algemene stappenplan  EHBO ontdekken en inoefenen 

• de specifieke noodsituaties huidwonden, brandwonden, bloedingen, letsels aan spieren, 

gewrichten en botten, verslikking, hyperventilatie, kortademigheid, epilepsie, tekenbeet, 

insectenbeet, hitteslag en zonneslag, onderkoeling, diabetes, flauwte, hoofd- en wervelletsel, 

amputatie herkennen en benoemen 

• de hulpverlening bij de specifieke noodsituaties (zie vorig punt) ontdekken, beschrijven en 

inoefenen 

• specifieke hulpverleningstechnieken ontdekken en inoefenen  

VERWACHTE VOORKENNIS 
• / 

EVALUATIE 
Niveau: De student werkt deze taak uit op gevorderd niveau en bewijst dat  

• door stipte aanwezigheid en betrokkenheid tijdens de oefensessies. 

• door het indienen van het certificaat via toledo > Module EHBO > evaluatie 

Feedback: Je ontvangt feedback tijdens de sessies en bij het doornemen van de cursus. 

Deze taak maakt deel uit van het geheel aan verplichte taken opgegeven door de hogeschool binnen  
OPO stage 3.2.  

Meer info: zie bijhorende ECTS fiche. 

PRAKTISCHE ORGANISATIE 
startdatum 25 januari 2021 

indiendatum 29 januari 2021 

Teamwerk: / 

Tijdsbesteding: 2.5 dagen, spreiding van de online cursus is mogelijk 

verantwoordelijke docente: siska.vergaert@odisee.be   

mailto:siska.vergaert@odisee.be
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STAGE 3.2 
leertaak 

EHBO op stage 

OMSCHRIJVING 
Instaan voor EHBO tijdens stage, hiervan een logboek bijhouden én de persoonlijke beleving en 

indrukken kort weergeven. 

DOELEN 
• toepassen van het stappenplan EHBO 

• beheersen van de basisvaardigheden EHBO op gevorderd niveau  

VERWACHTE VOORKENNIS 
• kennis van het algemene stappenplan EHBO   

• kennis van de specifieke EHBO-vaardigheden bij huidwonden, brandwonden, bloedingen, 

letsels aan spieren, gewrichten en botten, verslikking, hyperventilatie, kortademigheid, 

epilepsie, tekenbeet, insectenbeet, hitteslag en zonneslag, onderkoeling, diabetes, flauwte, 

hoofd- en wervelletsel en amputatie. 

EVALUATIE 
Niveau: De student werkt deze taak uit op gevorderd niveau en bewijst dat door het  bijhouden van 

een logboek. 

Feedback: Er is geen specifieke evaluatie voorzien. Je dient je logboek en reflectie tegen 

vooropgestelde deadline in. 

Deze taak maakt deel uit van het geheel aan verplichte taken opgegeven door de hogeschool binnen  

het OPO stage 3.2. 

Meer info: zie bijhorende ECTS fiche. 

PRAKTISCHE ORGANISATIE 
Startdatum:  8/02/2021 

Indiendatum: 31/05/2021  

Teamwerk: / 

Tijdsbesteding:   afhankelijk van het aantal ongelukjes  die gebeuren 

Ev. hulp of bijstand: siska.vergaert@odisee.be 
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STAPPENPLAN: 
1. Spreek met je directie concrete momenten af waarop jij als (mede)verantwoordelijke voor 

EHBO kan fungeren.  

2. Naast de gewone toezichten op de speelplaats komen uiteraard ook openluchtklassen, 

sportdagen of andere ‘bijzondere’ stagemomenten in aanmerking. 

3. Gebruik voor het logboek het formulier te vinden op toledo > Module EHBO > evaluatie. 

4. Voeg een korte reflectie toe over deze ervaring als EHBO-verantwoordelijke op school. 

5. Maak van je logboek en reflectie 1 pdf-document en dien het in via toledo > Module EHBO > 

evaluatie, tegen vooropgestelde deadline.  

Gebruik als bestandnaam NAAM_VOORNAAM_EHBO 

 


