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Programma voor het afleggen van het Examen Instructeur Eerste Hulp 
 
De examinering wordt afgenomen in drie onderdelen (A t/m C) volgens het onderstaande 
standaardprogramma. 

Examendag 1, NBC Congrescentrum Nieuwegein: 
A. Examenonderdeel “Eerstehulpvaardigheden”, praktijkexamen, verdeeld over vier stations 

(ruimten), gedurende maximaal acht minuten per station, ochtend of middagsessies, 
B. Examenonderdeel “Theoretische kennis”, schriftelijk meerkeuze-examen, gedurende maximaal 

45 minuten 
 

Examendag 2, uw opleidingsinstituut óf NBC Congrescentrum Nieuwegein: 
C. Examenonderdeel “Didactische vaardigheden”, praktijkexamen. Kan uitsluitend worden 

afgelegd indien de onderdelen A en B zijn behaald. Voortraject: het maken van twee maal een 
lesopzet plus lesvoorbereiding op basis van de twee weken eerder door Het Oranje Kruis 
schriftelijk verstrekte opdracht. Het praktijkexamen zelf bestaat uit het uitvoeren van één van 
de twee voorbereide lessen (proefles) voor een groep van mede-examenkandidaten, gedurende 
maximaal twintig minuten. De examinator zegt tijdig welke van de twee lessen u voor het 
examen daadwerkelijk kunt uitvoeren. 

Wat en wanneer Programma Examendag 1, ochtendsessies:  

     (incl. lunch om 12.20 uur) 
 
Inloop 09.30 uur  

 
Inloop (a.u.b. niet vroeger i.v.m. voorbereiding…!) en registratie bij de 
examenlocatie in Nieuwegein. 

Informatie 09.45 uur  Welkomstwoord, kennismaking met de examinatoren van Het Oranje Kruis, 
uitleg over de gang van zaken bij het examen. Beantwoording van dringende 
praktische vragen. Toelichting huishoudelijke zaken. 
 

A. Examenonderdeel 
“Eerstehulpvaardig- 
heden” 
10.00-12.20 uur 
 
 
 
 
 
B. Examenonderdeel 
“Theoretische kennis”  
10.00-12.20 uur. 

 

U wordt bij één van de drie groepen van vier kandidaten per groep ingedeeld. 
Als uw groep aan de beurt is wordt u door de examensupervisor of de 
surveillant van Het Oranje Kruis steeds verwezen naar één van de vier stations 
(ruimten), waar u, met behulp van uw eigen materialen en hulpmiddelen, in 
een gesimuleerde situatie eerste hulp gaat verlenen. Bij elk station is één 
examinator aanwezig, die u aan het begin de situatie uitlegt. Hij of zij wordt 
geassisteerd door een Lotusslachtoffer. Om voor het diploma in aanmerking te 
komen heeft u voor elk van de vier stations een positieve beoordeling nodig. 
 
Het theorie examen wordt afgenomen in een speciaal daarvoor ingerichte 
ruimte. De surveillant van HOK neemt het examen af. In deze examenruimte 
kunt u uitsluitend gebruik maken van pen en papier voor het beantwoorden 
van de veertig meerkeuzevragen. Voor een positief resultaat is het nodig dat u 
minimaal 30 van de vragen (75%) correct beantwoordt.  
 

Uitslag Indien u één of beide examenonderdelen (Theoretische kennis en/of 
Eerstehulpvaardigheden) niet behaalt dan heeft u de gelegenheid om opnieuw 
in te schrijven voor (één van) deze onderdelen op een volgend examen via uw 
opleidingsinstituut. Het Oranje Kruis stuurt binnen twee weken de schriftelijke 
examenuitslag naar u en naar het instituut dat u heeft ingeschreven voor het 
examen. 
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Wat en wanneer 
 

Programma Examendag 1, middagsessies: 
(incl. lunch om 12.10 uur) 

Inloop 11.50 uur  Inloop (a.u.b. niet vroeger i.v.m. voorbereiding…!) en registratie bij de 
examenlocatie in Nieuwegein. 

Informatie 12.15 uur  Welkomstwoord, kennismaking met de examinatoren van Het Oranje Kruis, 
uitleg over de gang van zaken bij het examen. Beantwoording van dringende 
praktische vragen. Toelichting huishoudelijke zaken. 
 

B. Examenonderdeel 
“Theoretische kennis”  
13.20-15.20 uur. 
 
 
 
A. Examenonderdeel 
“Eerstehulpvaardig- 
heden” 
13.50-15.20 uur 
 

Het theorie examen wordt afgenomen in een speciaal daarvoor ingerichte 
ruimte. De surveillant van HOK neemt het examen af. In deze examenruimte kunt 
u uitsluitend gebruik maken van pen en papier voor het beantwoorden van de 
veertig meerkeuzevragen. Voor een positief resultaat is het nodig dat u minimaal 
30 van de vragen (75%) correct beantwoordt.  
 
U wordt bij één van de drie groepen van vier kandidaten per groep ingedeeld. Als 
uw groep aan de beurt is wordt u door de examensupervisor of de surveillant van 
Het Oranje Kruis steeds verwezen naar één van de vier stations (ruimten), waar 
u, met behulp van uw eigen materialen en hulpmiddelen, in een gesimuleerde 
situatie eerste hulp gaat verlenen. Bij elk station is één examinator aanwezig, die 
u aan het begin de situatie uitlegt. Hij of zij wordt geassisteerd door een 
Lotusslachtoffer. Om voor het diploma in aanmerking te komen heeft u voor elk 
van de vier stations een positieve beoordeling nodig. 

Uitslag Indien u één of beide examenonderdelen (Theoretische kennis en/of 
Eerstehulpvaardigheden) niet behaalt dan heeft u de gelegenheid om opnieuw in 
te schrijven voor (één van) deze onderdelen op een volgend examen via uw 
opleidingsinstituut. Het Oranje Kruis stuurt binnen twee weken de schriftelijke 
examenuitslag naar u en naar het instituut dat u heeft ingeschreven voor het 
examen. 
 
 

Wat en wanneer Programma Examendag 2, Didactische vaardigheden:  
Bij uw opleidingsinstituut of bij NBC Nieuwegein, tijdsbeslag afhankelijk van aantal deelnemers. 
 
1 uur vooraf 

 
Inloop op de examenlocatie. 

30 minuten vooraf Welkomstwoord, kennismaking met de examinatoren van Het Oranje Kruis, uitleg 
over de gang van zaken bij het examen. Beantwoording van praktische vragen. 
Toelichting huishoudelijke zaken. 
 

C. Examenonderdeel 
“Didactische 
vaardigheden” 
 

U maakt deel uit van een groep medekandidaten die optreedt als cursistengroep 
voor degenen die – net als u – het examen afleggen. Vooraf maken de 
examinatoren bekend in welke volgorde de kandidaten hun examen beurtelings 
gaan doen. Voor het uitvoeren van uw eigen proefles heeft u of uw 
opleidingsinstituut zelf een gediplomeerd Lotusslachtoffer ingeschakeld. 
Bij dit examenonderdeel voert u gedurende maximaal twintig minuten één of meer 
door de examinatoren aangewezen gedeelte(n) uit, binnen één van de voorbereide 
proeflessen. Uw medekandidaten zijn uw cursisten Eerste Hulp. 
Een half uur voordat u uw proefles geeft, overhandigt u de beide 
voorbereidingsdocumenten in tweevoud aan de examinatoren. Daarbij verneemt u 
welke van de twee voorbereide lessen u gaat uitvoeren. In de resterende tijd kunt 
u zich op de uitvoering van uw proefles in afzondering voorbereiden. 
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 De organisator van het examen zorgt voor de beschikbaarheid van een flip-over 
met papier en viltstiften in drie kleuren, alsmede voor een laptop of PC met MS 
PowerPoint met een beamer en een projectiescherm/wand. 
De kandidaten of hun opleidingsinstituten dragen zelf zorg voor de inzet van hun 
“eigen” Lotusslachtoffer met een geldig Lotusdiploma en maken gebruik van hun 
eigen verbandmaterialen en hulpmiddelen. 
 

Uitslag Nadat de laatste kandidaat zijn examen heeft afgelegd hebben de examinatoren 
onderling beraad, waarna u als kandidaat individueel de uitslag verneemt en u uw 
prestaties met de examinatoren kunt bespreken.  
Het resultaat van dit examenonderdeel is voldoende als de ingeleverde 
lesopzetten én de uitvoering van het lesgedeelte door beide examinatoren positief 
zijn beoordeeld. 
Indien het examenresultaat voldoende is bent u geslaagd voor het examen 
Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis en ontvangt u direct het bijbehorende 
insigne. Het Oranje Kruis verzendt binnen drie weken de schriftelijke 
examenuitslag. Als uw examenresultaat onverhoopt niet voldoende is dan kunt u 
via het opleidingsinstituut opnieuw inschrijven voor een volgend examen. 

Diploma Het Oranje Kruis verzendt binnen drie weken de diploma’s voor de competent 
bevonden kandidaten aan het opleidingsinstituut. Uw diploma blijft twee jaar 
geldig. 

 
Tijdsbeslag 

 

 
 
Extra informatie 

 
Indien u het aantal kandidaten van een examen door twee deelt heeft u een ruwe 
schatting van het aantal uren dat het examen u zal kosten. Als u er twee uur bij 
optelt voor pauzes en voor het overleg van de examinatoren is het tijdsbeeld van 
de examendag compleet. 
 
Als het onderdeel Didactische vaardigheden door Het Oranje Kruis bij NBC In 
Nieuwegein is geregeld, dan kunt u gedurende de dag koffie en thee gebruiken, 
ook staat er een lunch voor u klaar. Wanneer dit examenonderdeel elders plaats 
heeft informeert de organisator van de locatie u over de mogelijkheden van koffie, 
thee en lunch. 
Op de website www.hetoranjekruis.nl treft u de examenreglementen aan, waarin 
de gang van zaken rond uw examen staat beschreven: het Algemeen 
Examenreglement en het aanvullende Examenreglement Instructeur Eerste Hulp 
(IEH). In het aanvullende reglement vindt u onder artikel 5 in de bijlage de 
eindtermen Instructeur Eerste Hulp. Hier kunt u lezen wat de minimumeisen zijn 
voor het behalen van dit diploma. Een selectie uit deze diploma-eisen maakt deel 
uit van de examinering. 

 

 

http://www.hetoranjekruis.nl/

