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Bijvoorbeeld: een tweetal start met het onderdeel                                               . Ze printen of pakken
het bijbehorende werkblad en voeren de opdracht uit. Als ze klaar zijn, zetten ze een vinkje bij dit
onderdeel op hun skilltree. Het tweetal kan nu naar een volgende opdracht. Ze kunnen de skill
verdiepen door het onderdeel                                             te doen. Of ze gaan iets anders doen:
bijvoorbeeld

HELP! EHBO-skills voor jou                                               Groep 5-6

Een ongeval zit in een klein hoekje. Ook kinderen kunnen te maken krijgen met een ongeval of
een situatie waarin zij hulp moeten verlenen. Het is dan belangrijk dat ze weten wat ze moeten
doen. Kennis en oefening kunnen hierbij helpen. Ze leren in deze EHBO-lessen wat ze moeten
doen in verschillende situaties. In dit lesprogramma staan drie competenties centraal.

Kinderen willen vaak helpen, maar vinden dat natuurlijk soms ook eng. In dit lesprogramma
maken we duidelijk dat het normaal is dat je schrikt of bang bent. We leren kinderen om rustig te
blijven, de situatie te overzien, hun eigen veiligheid voorop te stellen en dan pas te handelen. De
kennis in deze lessen kan hen het zelfvertrouwen geven om ook echt te kunnen helpen. Leer de
kinderen dat het niet erg is dat je soms niet weet wat je moet doen bij een ongeval. Vertel ze dat
ze altijd om hulp kunnen vragen of 112 mogen bellen. Het belangrijkste is dat je iets doet.

Hoofd: kennis over
wat je moet doen of
juist niet moet doen 

Hart: een ander te
hulp schieten,
geruststellen 

Handen: praktische
hulp verlenen in
verschillende situaties 

Lesprogramma
Het lesprogramma                                                 is zo opgebouwd dat kinderen het zelf kunnen
doorlopen. Na een klassikale startles, waarin je uitleg geeft over hoe het lesprogramma werkt (zie
pagina 7), kunnen kinderen met behulp van hun skilltree in hun eigen tempo alle onderdelen
doorlopen. Ze kunnen dit doen als onderdeel van hun weektaak of op andere momenten. De
skilltree geeft de kinderen inzicht in hun eigen doelen en voortgang. 

Individuele skilltree
Een skilltree is een term uit computergames. Je personage in de game
ontwikkelt zich, krijgt meer skills (vaardigheden). Soms kun je zelf
kiezen welke kant je op wilt in het spel. Op een skilltree kun je zien hoe
ver je bent en wat je moet doen om een bepaalde skill te krijgen. Een
skilltree is zeer geschikt om in te zetten in het onderwijs, omdat een
leerproces ook bestaat uit het aanleren van vaardigheden. Je moet
eerst bepaalde theorie kennen en snappen, om verder te kunnen. Op
de skilltree voor EHBO staan opdrachten die je moet doen en
opdrachten die mag doen. Iedereen doorloopt de skilltree op zijn eigen
manier. Je tekent zelf af wat je hebt gedaan.
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2.1 EHBO bij een bloeding

3.2 Pleisters en verband
2.2 EHBO bij een huidwond. 

Individuele skilltree leerling
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EHBO Oefenset

Snelverband 
Gaaskompres
Rol hechtpleister
Elastisch windsel (= vastzetten van het gaaskompres)
Universeel windsel (= voor aanleggen steun- of drukverband) 

Voor het lesprogramma is per kind een EHBO oefensetje erg handig.
Deze oefensets zijn te bestellen bij de webshop van het Rode Kruis via
https://shop.rodekruis.nl/lesmateriaal-basisonderwijs  
Per kind bevat dit: 

Op de skilltree staan opdrachten die verplicht zijn en die alle kinderen moeten doen. We adviseren
om de werkbladen in vaste tweetallen te laten maken. Er zijn ook opdrachten die facultatief zijn,
zoals                               , waarbij kinderen een memory-spel doen met de taken van het Rode Kruis.A Het Rode Kruis

Geef elk tweetal een map
waarin ze hun werkbladen en
hun skilltree kunnen bewaren.

Klassenposter
Op de klassenposter houd je bij hoe ver de klas is. Vraag af en toe (bijv.
eens per week) aan de groep hoeveel kinderen een bepaalde skill
hebben gedaan door middel van hand opsteken. Kleur het balkje onder
de skill in (bij benadering) of laat een kind uit de groep dit doen. Bij de
extra en verdiepende lessen kun je het witte kruisje (laten) inkleuren.

EHBO-les Rode Kruis
Het is erg stimulerend voor de kinderen om een EHBO-les van een Rode Kruis-vrijwilliger mee te
maken. In deze les leren ze de moeilijkere handelingen, zoals wat je moet doen als iemand
bewusteloos is of als iemand een bloeding heeft. Deze les is gratis en kun je inzetten op elk
gewenst moment. Het leukst is als deze gastles gegeven wordt op het moment dat de kinderen al
wat lessen uit de skilltree hebben gedaan. Meer informatie over de gastles vind je op
www.rodekruis.nl/ehbo-basisschool. De voorlichters van het Rode Kruis staan in bijna heel
Nederland voor je klaar. Neem contact op voor de mogelijkheden in jouw regio.  

Overzicht onderdelen
Downloadbare werkbladen voor leerlingen via www.ehboskillsvoorjou.nl
Instructiepagina voor leerlingen via www.ehboskillsvoorjou.nl 
Individuele skilltree voor leerlingen
Handleiding leerkracht
Klassenposter skilltree gratis verkrijgbaar via de webshop van het Rode Kruis

Tip

2
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Klassenposter skilltree

https://shop.rodekruis.nl/lesmateriaal-basisonderwijs
https://www.rodekruis.nl/ehbo-basisschool
http://www.ehboskillsvoorjou.nl/
https://shop.rodekruis.nl/lesmateriaal-basisonderwijs


HA
N

DL
EI

DI
N

G
 L

EE
RK

RA
CH

T

HELP! EHBO-skills voor jou                                               Groep 5-6 

Kerndoelen
Oriëntatie op jezelf en de wereld - Mens en samenleving 

Kerndoel 34
De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en
anderen.

De kinderen oefenen in de (gesimuleerde) praktijk eenvoudige eerste-hulp-vaardigheden: blaar,
bloedneus, eenvoudige wonden, insectensteek, splinter, vuiltje in het oog, en dergelijke.
De leraar oefent met de kinderen eenvoudige eerste-hulp-vaardigheden.

3

 Kinderen leren wat EHBO is en waarom het belangrijk is om over EHBO te leren. 
 Kinderen leren dat ze altijd kunnen helpen.
 Kinderen leren dat vier stappen belangrijk zijn bij het geven van EHBO.
 Kinderen leren gevaren in te schatten.
 Kinderen leren het verschil tussen een ongeval en een noodgeval.
 Kinderen leren hulp te verlenen bij: een bloeding, een huidwond, een brandwond, een
botbreuk, een steek van een insect, ze leren hulp te verlenen bij kleine ongelukken, bij een
bloedneus, blaren, een splinter en een vuiltje in het oog. 
 In de extra leren kinderen wat het Rode Kruis doet en over pleisters en verband.
 Kinderen ervaren dat ze door oefening meer zelfvertrouwen krijgen in hulp verlenen.

Leerdoelen en competenties
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_Hang de klassenposter op in het lokaal.
_Verdeel de groep in duo’s.
_Geef elk duo een individuele skilltree.
_Print alle werkbladen een aantal keer. (De kinderen kunnen ze ook digitaal invullen op een device).
_Plan eventueel alvast de EHBO-les van het Rode Kruis.

Voorbereiding

Klassikaal
_Geef de klassikale startles. In deze handleiding op pagina 7 lees je hier meer over.
_Laat de website www.ehboskillsvoorjou.nl zien aan de kinderen. Vertel hoe kinderen deze website
op hun eigen device kunnen raadplegen. (Let op: selecteer eerst de juiste groep). 
_Bespreek met de kinderen hoe de skilltree in elkaar zit.
_Spreek met de kinderen momenten af waarop ze aan hun EHBO-skills werken. Dat kan bijvoorbeeld
een terugkerend moment in de weektaak zijn. Of op een vast moment in het weekprogramma. De
meeste onderdelen duren 10 tot 15 minuten. Het is ook mogelijk om het hele lesprogamma in een
projectweek te doorlopen. 
_Laat zien waar ze de werkbladen kunnen vinden, in print of online.
_Wijs de kinderen op de plek waar je de benodigde spullen zoals verband en pleisters bewaart.
_Print het antwoordenblad op pagina 8 en 9 uit. Kinderen kunnen hiermee zelf hun werk nakijken.
_Plan een vast moment in de week in om met behulp van de klassenposter de voortgang van de
groep in kaart te brengen.

Hoe werk je met dit lesprogramma? 

Individueel
_De duo’s werken aan hun skills. Beantwoord vragen waar nodig.
_Is een skill gedaan? Laat de kinderen de skill zelf nakijken (indien nodig)
en daarna afvinken. Doe steekproeven, bijvoorbeeld een keer per week
door middel van demonstraties waarbij kinderen laten zien wat ze geleerd
hebben.

Afsluiting
_Is de poster vol, zijn alle skills gedaan? Geef de afsluitende les. In deze
handleiding op pagina 7 lees je hier meer over.

4

Voorbeeld werkblad

http://www.ehboskillsvoorjou.nl/
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Print de scripts een paar
keer op dik papier. De
scripts kunnen zo
meerdere keren
gebruikt worden. 

2.4 EHBO bij een
botbreuk 

10 minuten

2.5 EHBO bij een steek
van een insect

10 minuten - Iets om te koelen,
zoals een coldpack of
een nat doekje
- Antwoordenblad

2.6 EHBO bij kleine
ongelukken

15 minuten - Iets om te koelen,
zoals een coldpack of
een nat doekje

Overzicht lessen en benodigdheden

Onderdeel Duur Benodigdheden Opmerking

A Het Rode Kruis 15 minuten - Printblad A
'Het Rode Kruis'

Je kunt het werkblad
het beste printen op dik
papier. Knip eventueel
zelf de memorykaartjes
ook al uit. Je kunt de
kaartjes hergebruiken. 

1.1 Gevaren herkennen 10 minuten

1.2 Is het veilig? 20 minuten - Antwoordenblad

1.3 Ongeval of
noodgeval

15 minuten

1.3.1 112 bellen 20 minuten

5

- Printblad 1.3.1
'Rollenspel 112 bellen'

1.4 Hoe kun je helpen? 20 minuten

2.1 EHBO bij een
bloeding

5 minuten

2.2 EHBO bij een
huidwond

10 minuten

2.3 EHBO bij een
brandwond

15 minuten - Stopwatch
- Antwoordenblad

- Printblad 1.4
'Doe-diamant'

- Antwoordenblad

- 2 Pleisters

- Antwoordenblad

- Antwoordenblad
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Onderdeel Duur Benodigdheden Opmerking

3.1 EHBO bij een
bloedneus

10 minuten - Stopwatch
- Antwoordenblad

3.2 Pleisters en verband 10 minuten - Stopwatch

3.3 EHBO bij blaren 10 minuten - Twee pleisters
- Antwoordenblad

3.4 EHBO bij een
splinter

10 minuten - Pincet
- 4 kleine dingetjes, zoals
een steentje, nietje en
een paperclip.
- Antwoordenblad

6

3.5 EHBO bij vuiltje in
het oog

10 minuten - Antwoordenblad
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Deze les is de start van het                                                 lesprogramma voor kinderen. De les is
gemaakt in LessonUp en is te vinden in het leskanaal van het Rode Kruis. Per slide geven we
duidelijke en simpele instructies. Je legt de kinderen het systeem van de skilltree uit. En je zorgt dat
iedereen dezelfde houding heeft voor het begin van de lessen: niet bang zijn om te helpen.

Voor de EHBO-les komt er een voorlichter van het Rode Kruis naar de klas. Het zijn stuk voor stuk
gecertificeerde EHBO’ers die weten wat ze doen en dit aan kinderen kunnen demonstreren. Deze
les maakt naar onze ervaring veel indruk op de kinderen. Het is een belangrijk onderdeel van dit
lesprogramma. 

In deze EHBO-les krijgen de kinderen demonstraties van EHBO. Wat je doet bij een bloedneus of
hoe je 112 kunt bellen. De voorlichters van het Rode Kruis vertelt waarom het belangrijk is dat je
EHBO kunt, welke 4 stappen je moet onthouden. Ze nemen stickers mee, waarmee jullie de
klassenposter compleet kunnen maken. Je kunt de gastles gratis aanvragen via
www.rodekruis.nl/ehbo-basisschool. Afhankelijk van de beschikbaarheid in jouw regio. 

Duur: 50 minuten

Klassikale lessen

Klassikale startles

Groep 5/6 - Startles - HELP! EHBO-skills voor jou
www.lessonup.com/nl/lesson/szQTRFYZMgNmR8Mzt 

EHBO-les Rode Kruis

Duur: 120 minuten

Deze les is de afsluiting van het                                                  lesprogramma voor kinderen. De hele
groep reflecteert op de lessen en jullie doen samen een afsluitende quiz van 8 vragen. Wie wint en
wordt Klasse Hulpverlener? 

Klassikale afsluitende les

Duur: 50 minuten
Groep 5/6 - Afsluiting - HELP! EHBO-skills voor jou
www.lessonup.com/nl/lesson/wLRNtpwyqLMBNhvnD
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http://www.rodekruis.nl/ehbo-basisschool
http://www.lessonup.com/nl/lesson/szQTRFYZMgNmR8Mzt
http://www.lessonup.com/nl/lesson/szQTRFYZMgNmR8Mzt
http://www.lessonup.com/nl/lesson/wLRNtpwyqLMBNhvnD
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1.1 Gevaren herkennen
1. Vijver (water), heggenschaar, loszittende stenen in het muurtje, gevaarlijke stoffen in de schuur,
de ladder, de maaier met snoer, de weg met de auto, de besjes in de struik.
2. Skateboard, strijkijzer dat aan staat, losliggend kleed, oven, fornuis, kraan (heet water), deur die
open staat, keukenkastje met schoonmaakspullen erin, kersen waar je je in kan verslikken.

1.2 Is het veilig?
A. Bijvoorbeeld vallende takken, gevaarlijke dieren, een bijennest. 
B. Als het slachtoffer kan lopen, vraag dan of hij naar een veiliger plek wil gaan. 
A. Het verkeer.
B. Vraag mensen om je te helpen om de auto’s te laten stoppen. Of laat de auto stoppen en vraag        
of de chauffeur je kan helpen.
A. Het slachtoffer kan in paniek zijn en jou onder water trekken. 
B. Probeer het slachtoffer te kalmeren. Vraag de badmeester om hulp. 
A. Er kan een onderdeel van het speeltoestel op je hoofd vallen. Je kan struikelen.
B. Als het slachtoffer kan lopen, vraag dan of hij naar een veiligere plek wil gaan. 

1.3 Ongeval of noodgeval?
1. Bloedneus = een kleine verwonding, dus een ongeval 
Wat kun je zelf doen? Je kunt de neus dichtdrukken tot het bloeden stopt. 
2. Bloedt hevig = noodgeval
Wat kun je zelf doen? De wond dicht drukken met een doek, hulp vragen, 112 bellen.
3. Splinter = ongeval
Wat kun je zelf doen? De splinter verwijderen met een pincet, de wond schoonmaken.
4. Arm in rare hoek = noodgeval
Wat kun je zelf doen? Slachtoffer kalmeren, hulp vragen, 112 bellen.
5. Verslikking = noodgeval
Wat kun je zelf doen? Laten hoesten, hulp vragen, 112 bellen. 

2.1 EHBO bij een bloeding
Wat moet je doen bij een lichte bloeding?
1 Kijk of de wond schoon is.
2 Plak een pleister.

2.3 Brandwonden
1. Het water in de theepot is kokend heet.
2. Je kunt met je kleding te dicht bij een kaars komen.
3. Als je de pan niet goed vasthoudt, kan deze vallen.
4. Je kunt je handen verbranden aan de hete oven.
5. Het sterretje kan per ongeluk tegen je kleding komen, 
dat kan gaan branden.

Printblad met antwoorden
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Wat moet je doen bij een ernstige bloeding?
1 Druk op de wond. 
2 Vraag hulp.
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2.5 EHBO bij een steek van een insect
1 Haal de angel uit de wond, koelen, zalf erop. 
2 Teek weghalen met een tekentang. 
3 Koelen, zalf smeren. 
4 Haal de angel uit de wond, koelen, zalf erop. 
Let op: niet met de pincet het gifzakje leeg knijpen. 

3.1 EHBO bij een bloedneus
Goede antwoorden zijn: een schone theedoek, een papieren zakdoekje, wc-papier, een schone
handdoek, keukenpapier, een droog vaatdoekje, watjes, een oud t-shirt. 

3.3 EHBO bij blaren
Uit de EHBO-koffer heb je nodig:
1 Pleister
2 Verband 

3.4 EHBO bij een splinter
Schrijf op wat je moet doen als iemand een splinter heeft.
1. Trek de splinter er voorzichtig uit met een pincet. 
2. Maak de plek schoon met water.
3. Plak een pleister als dat nodig is.

3.5 EHBO bij een vuiltje in het oog
1 Vuiltje zit op het gekleurde deel: paar keer goed knipperen.
2 Vuiltje zit op het witte deel: wegvegen met een zakdoek 
naar de ooghoek die het dichtste bij zit.

Printblad met antwoorden
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