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1. Studenten kunnen een verzoek tot vrijstelling indienen bij de examencommissie, dit
verzoek zal worden beoordeeld op grond van de volgende criteria;
1.1.
Het hebben van een uitgebreid Eerste Hulp diploma bij het Rode Kruis én
aantoonbare praktische ervaring met het klinisch redeneren in een eerste hulp
setting, aantoonbaar door:
- Geldig ‘Uitgebreid Eerste Hulp-diploma’ via het Rode Kruis en;
- Duidelijke omschrijving van de inhoud van de cursus en;
- Getuigenschrift/beoordelingen van de werkervaring met klinisch
redeneren in de Eerste Hulp setting op wetenschappelijk
onderwijsniveau
- Getuigenschrift/beoordeling van vaardigheid uitvoering van
handelingen
1.2.
Een niet voltooide (HBO en/ of WO) opleiding of deels gevolgde
Geneeskundeopleiding aan een andere universiteit, waarbij gedurende deze
opleiding de leerdoelen van het Eerste Hulp Onderwijs VUmc vergelijkbaar is en
diploma’s/certificaten <2 jaar zijn behaald, aantoonbaar door:
Diploma’s van de betreffende opleiding inclusief een overzicht met de inhoud van de
lessen
- Getuigschriften/beoordelingen bekwaam met Eerste Hulpverlenen en
medische diepgang
- Cijferlijst
1.3.
Kennis hebben van de medische diepgang binnen het EHBO-protocol en
bekwaam zijn in het uitvoeren van een reanimatie met gebruik van AED. Dit moet
aantoonbaar zijn in de vorm van een reanimatie certificaat van het Rode Kruis of een
schriftelijk bewijs van deze bekwaamheid. Wij benadrukken dat alléén een gevolgde
(Rode Kruis) cursus nimmer voldoende grond voor vrijstelling is.
Mocht student voldoen aan een van bovenstaande criteria dan kan een verzoek tot
vrijstelling worden in gediend bij de examencommissie. In dit geval dient student naast alle
benoemde aantoonbare bewijzen een schriftelijke motivatie aan te leveren waarin behaalde
werkervaring duidelijk naar voren komt. Uitsluitend wanneer alle verplichte stukken (op tijd)
zijn aangeleverd wordt het verzoek in behandeling genomen.

2. Een verzoek tot vrijstelling kan worden afgewezen op grond van de volgende
criteria;
2.1.

Werkervaring in de medische context zonder:
- Opleiding of deels gevolgde opleiding
- Duidelijke omschrijving van de inhoud van de cursus en;
- Getuigenschrift/beoordelingen van de werkervaring met klinisch
redeneren in de Eerste Hulp setting op wetenschappelijk
onderwijsniveau
- Getuigenschrift/beoordeling van vaardigheid uitvoering van
handelingen

2.2. Basic Life Support certificaat zonder medische diepgang en Eerste Hulp
ervaring.
2.3. Een Advanced Life Support certificaat zonder medische diepgang en Eerste
Hulp ervaring.
2.4. Een (afgerond) Hoger Beroepsopleiding zonder medische context en ervaring
in de eerste hulp zorg niet ouder dan 2 jaar.
In het geval dat de student in aanmerking meent te komen voor vrijstelling dan dient deze
naast alle benoemde aantoonbare bewijzen een schriftelijke motivatie aan te leveren
waarin behaalde werkervaring duidelijk naar voren komt. Uitsluitend wanneer alle
verplichte stukken (op tijd) zijn aangeleverd wordt het verzoek in behandeling genomen.

