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Werken en leren gaan hand in hand bij Witte Kruis. Er is ontzettend veel
kennis beschikbaar binnen onze vijf regionale ambulancevoorzieningen
en andere bedrijfsonderdelen zoals Stan Burgerhulpverlening, ACM
Opleidingen, Huisartsenpostvervoer en Evenementenzorg. 

We hebben die kennis gebundeld onder de naam van Witte Kruis
Opleidingen zodat onze medewerkers en die van andere RAV's in
Nederland daarvan kunnen profiteren.

Graag presenteren we je onze ACH-i opleiding mét geheel nieuw
curriculum, ontwikkeld voor en door chauffeurs. De opleiding is CZO-
geaccrediteerd.

OPLEIDING AMBULANCE-
CHAUFFEUR INITIEEL
(ACH-I)

Voor startende chauffeurs die in dienst zijn
bij een Regionale Ambulancevoorziening

Opleidingen



OPBOUW VAN DE OPLEIDING
De opleiding Ambulancechauffeur Initieel bestaat uit
drie fases en duurt circa zeven maanden. 

21 klassikale dagen bij het opleidingsinstituut (incl. excursie)
5 rijdagen in eigen regio
4 vaardigheidsdagen in de eigen regio
4 stages
Virtuele opdrachten in de vorm van e-learning

Introductie Ambulance zorg
Rijvaardigheden
Vaardigheidstraining
Mentale weerbaarheid

Basis Ambulancezorg
Airway & Breathing
Circulatie
Disability & Environment
Integratie ABCDE
Traumatologie

Psychiatrie
GGB/TGB
Afronding

De initiële opleiding tot ambulancechauffeur bestaat uit de taakonderdelen 1)
het medisch assisterend- en 2) het vervoerstechnische gedeelte. Het medisch
assisteren is gericht op het assisteren van de collega
ambulanceverpleegkundige tijdens de zorgverlening aan de patiënt.

Als een chauffeur met spoed moet rijden vraagt dat om goede rijvaardigheden.
De student volgt een rijvaardigheidstraining. In de rijtraining komt ook het
gebruik maken van ontheffingen op de verkeerswet en -regelgeving bij het
rijden met optische en geluidssignalen aan bod komt. Ook is er tijdens de
opleiding aandacht voor het vervoerstechnisch gedeelte.

De opleiding bestaat uit: 

Fase 1: Beroeps oriënterende fase (circa 8 weken)

Fase 2: Ontwikkelingsfase (circa 12 weken)

In fase 2 maken we regelmatig gebruik van externe expertise en gastdocenten.

Fase 3: Verbredingsfase (circa 8 weken)

Toetsmomenten
Tijdens de opleiding zijn er drie toetsmomenten. 

Toetsmoment 1
Rijvaardigheden worden getoetst in fase 1. Dit assessment bestaat uit toetsing
van de algemene rijvaardigheden, specialistische rijvaardigheden en OGS.

Toetsmoment 2
Het medisch assisterende deel wordt getoetst in fase 2. Na het behalen van
toetsmoment 1 en 2 achten wij de chauffeur bekwaam genoeg om zelfstandig te
kunnen rijden.

Toetsmoment 3
Aan het eind van de opleiding vindt het officiële eindassessment plaats.
Na het behalen van het eindassessment is de student geslaagd en zal zijn
erkende CZO-diploma aangevraagd worden.

CZO geaccrediteerd
Onze initiële opleiding tot
ambulancechauffeur is door
het College van Zorg
Opleidingen (CZO)
geaccrediteerd.

Toelatingseisen
Voor de toelatingseisen van
deze opleiding verwijzen wij
je graag door naar de
bepalingen op de site van
CZO.

Duur van de opleiding
Doorlooptijd 7 maanden. 

De chauffeur is zelfstandig
inzetbaar na succesvolle
afronding van de
deelvaardigheden. Dat is
meestal na circa 5 maanden
of eerder bij EVC. 

"De fijne kneepjes
van het vak leer je
door te dóen,
natuurlijk met de
juiste begeleiding." 

Pediatrie
Non Trauma
Verloskunde
Synergie
Vaardigheidstrainingen

http://www.czo.nl/
http://www.czo.nl/content/ambulancechauffeur


PRAKTISCHE INFORMATIE
Startmomenten, locatie en lesmateriaal

Kleine groepen en goede begeleiding
We verzorgen de lessen in kleine groepen van vier tot acht chauffeurs. Elke
student wordt tijdens het hele scholingstraject begeleid door een ervaren
werkbegeleider. Deze begeleider staat in nauw contact met de
praktijkbegeleiders.

Voor wie
De opleiding is gericht op chauffeurs die nieuw zijn in de ambulancezorg. Een
inwerktraject voor de start van de opleiding is niet nodig.

Startmomenten en lesdagen
De opleiding start meerdere keren per jaar (bij een minimum aantal van vier
deelnemers). Neem contact met ons op voor de exacte startmomenten.

Als een groep definitief kan starten, maken we de datums waarop de lessen
plaatsvinden bekend. Afhankelijk van de fase zal er wekelijks óf tweewekelijks
een klassikale les zijn (dagscholing).

Bij het maken van de roosters houden wij zoveel mogelijk rekening met de
vakanties. Omdat wij werken met verschillende regio’s is het niet altijd
haalbaar om alle vakanties uit te sluiten.

Lesmateriaal
Voor de start van de opleiding krijgen de studenten een toegangscode voor de
Elektronische Leeromgeving. Ook ontvangen ze alle benodigde
studiematerialen, zoals een studiegids met opdrachten en alle gebruiks- en
verbruiksmiddelen tijdens de lesdagen.

Locatie
De klassikale lessen worden verzorgd bij Witte Kruis op locatie (Mangaanstraat
86 in Den Haag).

Kosten

De investering voor de
opleiding bedraagt € 16.800 per
student.

Dat is inclusief:

• Klassikale lesdagen
• Rijtraining
• Lesmateriaal
• Toegang tot de e-learning
• Excursie
• Lunch op alle klassikale dagen
• CZO Diploma (na slaging)

EVC

Er is een speciaal EVC-traject
om vrijstelling te verkrijgen op
bepaalde lessen en stages. 

Let op: vrijstelling op toetsen is
niet mogelijk. Neem contact op
voor meer informatie over dit
traject.



OPLEIDING
AMBULANCECHAUFFEUR
INITIEEL (ACH-I)

Toonaangevende zorg begint
bij een goede opleiding

MEER
WETEN?
Neem contact met ons op.

Voor meer informatie over de opleiding en de startmomenten of een
inschrijfformulier kun je contact opnemen met Sanja de Jong.

E    s.de.jong@wittekruis.nl
T    06-48457141

Opleidingen


