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INTRODUCTIE 

GROND-
BEGINSELEN 
W elkom bij het huishoudelijk reglement van MOOA-opleidingen te Culemborg. 

In dit document hebben wij de onderdelen opgenomen die volgens ons het meest van 
belang zijn bij het werken met mensen binnen MOOA. Zoals altijd en bijna overal geldt ook 
hier: indien dit document niet voldoende richtig zou geven bij evt. vragen of 
onduidelijkheden dan kan de directie van MOOA een bindende uitspraak doen. 

Ons grondbeginsel is dat MOOA de contacten met, en de vragen van, de cursist hoog in 
het vaandel heeft en daar altijd (pro)actief en constructief aan werkt. Ieder lid van het 
docent-team zal zijn/haar uiterste best doen de cursist te ondersteunen bij het maken van 
de volgende stap in zijn/haar ontwikkeling. 

Namens het docent-team, 

De Directie. 
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AANNAME EN VOORTGANG BIJ DE OPLEIDING TOT 
INSTRUCTEUR EERSTE HULP 
Een ieder kan zich aanmelden voor de Opleiding tot Instructeur Eerste Hulp. MOOA stelt, 
behalve de standaard administratieve handelingen, geen extra voorwaarden aan de 
aanmelding. Wel verwachten we dat een aanmelding gepaard gaat met de bewustwording 
op een aantal vlakken: 

- Een geldig diploma EH van Het Oranje Kruis is voorwaarde voor deelname aan de 
examens van Het Oranje Kruis tijdens en afsluitend aan de opleiding. Alhoewel MOOA in 
sommige gevallen kan ondersteunen dit te organiseren is dit de verantwoordelijkheid van 
de cursist. 

- Gemakkelijk spreken voor/met een groep is van wezenlijk belang voor het begeleiden van 
een groep cursisten. Enig gevoel en/of affiniteit hiermee is van belang de opleiding binnen 
de gestelde tijd te kunnen voltooien. 

- MOOA formeert een groep op basis van aanmeldingen. Functioneren binnen een groep 
brengt verantwoordelijkheden met zich mee. We verwachten dat iedereen alle geplande 
lesdagen aanwezig is en zich daarop inhoudelijk voorbereid.  
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AANNAME TOT HET HERHALINGSRAYON VOOR 
INSTRUCTEURS EERSTE HULP 
Een ieder, in het bezit van een geldig diploma Instructeur EH, afgegeven door Het Oranje 
Kruis, staat zich vrij zich aan te melden bij het herhalingsrayon van MOOA.  

- Indien die opleiding bij MOOA genoten is stelt MOOA geen aanvullende toelatingseisen en 
is slechts de groepsgrootte, en eventueel op basis daarvan de wachtlijst, van belang. De 
motivatie hiervoor is dat de pedagogiek en didactiek van de instructeur bekend is bij het 
docent-team en de beste plek kan worden gezocht binnen de verschillende groepen.  

- Van externe instructeurs echter heeft het docent-team die informatie echter niet. Indien er 
reeds een wachtlijst is voor interne instructeurs zal een aanmelding door een externe 
instructeur standaard afgewezen worden. Dit is onze optiek het meest eerlijk om geen 
instructeurs ‘aan het lijntje te houden’. 

- In het geval er ruimte zou zijn binnen het herhalingsrayon geldt de volgende procedure 
voorafgaand aan eventuele toelating tot het herhalingsrayon: 

1, Een intakegesprek met enkele leden van het docent-team waarbij vooral zal worden 
ingezoomd op de procedurele, didactische en pedagogische kanten van het lesgeven.  

2, Een (deel van een) les geven aan een groep aanstaande instructeurs. De specifieke 
eisen hiervan worden doorgegeven indien er een positieve conclusie op het intakegesprek 
kan worden gegeven door het docent-team. (Het kan zijn dat MOOA voor deze tijdsblokken 
kosten in rekening brengt, los van de uitkomst.) 

- Het docent-team geeft hun bevindingen door aan de directie van MOOA die uiteindelijk 
een besluit neemt over de toelating. 

- Eenmaal toegelaten ontvangt de instructeur de verdere informatie om op de 
herhalingsdagen een constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het groepsproces.
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