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Beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door de fractie PVV betreffende EHBO-lessen op 
middelbare scholen 

 

 
Aan de fractie PVV 

i.a.a. de leden van de Gemeenteraad 
 

Op 11 juni 2019 heeft u onder verwijzing naar artikel 36 van het reglement van orde voor de 

vergaderingen van de raad, de navolgende vragen gesteld over EHBO-lessen op middelbare scholen, 

het antwoord vindt u onder de vraag: 

 

 

1. Is het college bekend met de artikelen ‘Petitie EHBO in het onderwijs’ , ‘Rode kruis haalt 

meer dan 50.000 handtekeningen op voor EHBO’ en ‘stelling: stel EHBO les verplicht op 

middelbare scholen’? 

Ja, daarmee is het college bekend. 

 

2. Bent u het met ons eens dat het zorgelijk is dat maar 17% van de Nederlandse bevolking in 

het bezit is van een geldig EHBO-certificaat? Zo nee, waarom niet? 

Ja, daar is het college mee eens. 

 

3. Hoeveel mensen in Den Helder beschikken over een EHBO-certificaat en komen (geplande) 

evenementen in onze stad in gevaar door ondercapaciteit? 

Er beschikken 250 mensen verdeeld over vier verenigingen in Den Helder over een EHBO 

certificaat. Voor zover bekend bij het college komen er geen evenementen in gevaar door 

ondercapaciteit.   

 

4. Steunt het college het idee van het Rode Kruis om reanimatiecursussen voor alle 

middelbare scholieren te organiseren? Zo nee, waarom niet? 

Het Rode Kruis is de petitie gestart omdat dit jaar wordt besloten welke kennis- en vaardigheden 

er in het basis- en voortgezet onderwijs behandeld moeten worden. Dit initiatief wil bij de politiek in 

Den Haag aangeven dat EHBO belangrijk is om in te bedden in het lespakket. Gezien het feit dat 

91% van de jongeren tussen 12 en 18 jaar deze lessen belangrijk vindt kan het college de petitie 

waarderen. De uitkomsten van de petitie wachten we af.   

 

5. Bent u bereid om op zeer korte termijn het gesprek aan te gaan met middelbare scholen en 

het Rode Kruis om te zorgen dat op iedere middelbare school EHBO-lessen gerealiseerd 

kunnen worden? Zo nee, waarom niet? 

Nee, daartoe is het college niet bereid want dit is primair de verantwoordelijkheid van de 

middelbare scholen zelf.   

 

Wij vertrouwen erop u met vorenstaande voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Den Helder, 15 augustus 2019 
 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

locoburgemeester 

Kees Visser  
 

secretaris 

Robert Reus  
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