Over Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis is missie gedreven: “Het stimuleren, faciliteren, coördineren van en richting geven
aan de Eerste Hulp door leken/EHBO in Nederland om daarmee gezondheidsschaden te beperken”.
Algemeen
- Stichting zonder winstoogmerk (ANBI status1).
- Onafhankelijke examinering en certificering van (kandidaat) eerstehulpverleners,
instructeurs en Lotusslachtoffers.
- Eindtermen, examenreglement, protocollen en handleidingen om de kwaliteit van de
examens te borgen.
- Informatiecentrum op het gebied van EHBO, wat zich onder andere uit in het samenstellen
van lesmateriaal (boeken en e-learning).
- Rond de 350.000 Nederlanders zijn in het bezit van een diploma/certificaat van Het Oranje
Kruis.
- De Stichting Koninklijke Nationale Organisatie voor Reddingwezen en Eerste Hulp bij
Ongelukken "Het Oranje Kruis" is opgericht in 1909 op initiatief van Z.K.H. Prins Hendrik. Het
Oranje Kruis voert het predicaat ‘koninklijk’ welke tot 2036 is bestendigd.
Onafhankelijke examinering
- Betreft examens Eerste Hulp, Instructeur Eerste Hulp, Lotus, Instructeur Lotus. De
examinering is in voortdurende ontwikkeling in het kader van de onafhankelijke
kwaliteitsborging.
- Geborgd door onafhankelijke examinatoren, eindtermen, examenreglementen en
protocollen.
- Bij examens Eerste Hulp en Instructeur Eerste Hulp zijn altijd gediplomeerde
Lotusslachtoffers aanwezig.
- Examens worden onaangekondigd gecontroleerd door consulenten. Consulenten controleren
en geven advies over het verloop van de examens en de examinatoren.
- Examens zijn toegankelijk voor iedereen vanaf 16 jaar. Van 12 tot 16 jaar toegankelijk met
toestemming van ouders/voogd. Van 8 tot 12 jaar is het vanaf 2014 mogelijk om deel te
nemen aan een examen Jeugd Eerste Hulp.
Certificering
- Diploma’s en certificaten worden geregistreerd en zijn 2 jaar geldig.
- Na twee jaar kunnen diploma’s en certificaten worden gehercertificeerd door middel van
tussentijdse nascholing.
- Overige (aanvullende) certificaten worden geregistreerd.
- Voor de hercertificering van Instructeurs Eerste Hulp wordt sinds 2011 gebruik gemaakt van
nascholing via een accreditatiesysteem.
- Houders van een geldig diploma Eerste Hulp, certificaat Eerste Hulp aan kinderen of het
diploma Jeugd Eerste Hulp, kunnen aanspraak maken op de aansprakelijkheidsverzekering
van Het Oranje Kruis.
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Inhoudelijke kennis Eerst Hulp
- Eindtermen worden vastgesteld onder toezicht van een College van Deskundigen, waarin
verschillende medische en hulpverlenende geledingen zijn vertegenwoordigd.
- Eindtermen sluiten aan bij Europese richtlijnen voor lekenhulpverlening.
- Lesmateriaal door Het Oranje Kruis samengesteld in de vorm van boeken en e-learning is een
uitstekende voorbereiding op de examens van Het Oranje Kruis.
- Op verzoek van leveranciers heeft Het Oranje Kruis richtlijnen opgesteld voor verbandsets.
Kwaliteitsborging
- Het Oranje Kruis opereert onafhankelijk en geeft geen oordeel over de opleidingen.
- Het Oranje Kruis borgt de kwaliteit van de examens door gebruik te maken van eindtermen,
examenreglement, protocollen, evaluaties en inzet van consulenten.
- Het Oranje Kruis is door extern certificeringsbureau Hobeon geaccrediteerd.
- Afstemming en overleg met diverse partners binnen de eerstehulpverlening, maar zeker ook
daarbuiten leveren relevante input om de kwaliteit van Het Oranje Kruis verder te borgen.
Informatievoorziening
- Het publieksmagazine EHBO.nl verschijnt 6 keer per jaar.
- De websites www.ehbo.nl en www.hetoranjekruis.nl geven informatie over Eerste Hulp en
de examinering en certificering van Het Oranje Kruis.
- Via de cursuskiezer kunnen aanbieders van opleidingen gevonden worden.
- Regelmatig wordt een nieuwsbrief gestuurd naar relaties, scholen en consumenten.
- Met de diplomachecker wordt voor betrokkenen inzichtelijk gemaakt wie een diploma en/of
certificaat van Het Oranje Kruis bezit en hoe lang deze geldig is.
Maatschappelijke verantwoording
- De leiding van de stichting ligt bij de directeur/bestuurder. De raad van toezicht heeft tot
taak toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in
de stichting. De raad grijpt waar nodig in en staat de directie met raad terzijde. De raad van
toezicht richt zich bij de vervulling van zijn taak op het belang van de stichting en weegt
daarbij de belangen af van de bij de stichting betrokkenen.
- De stichting legt door middel van het jaarverslag verantwoording af over het gevoerde
beleid. Het jaarverslag is via www.hetoranjekruis.nl in te zien.
- Ten behoeve van maximale transparantie met betrekking tot het financiële beleid van de
stichting, is door het bestuur besloten Richtlijn 640 voor de jaarverslaglegging voor
Organisaties zonder winststreven onverkort toe te passen.
- Op basis van analyse van het gehanteerde kwaliteitssysteem binnen de organisatie is de
stichting in het bezit van het keurmerk voor kwaliteit voor het toepassingsgebied
Certificering en Examinering.
- RSIN/fiscaalnummer ANBI: 2873394
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