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Programma voor het afleggen van het examen LOTUS 
 
Het examen LOTUS van Het Oranje Kruis duurt één dag en verloopt volgens het onderstaande 
standaardprogramma. 
 

Tijdstip* Programma 
 

08.30 u. Tijdstip waarop u het NBC Congrescentrum Nieuwegein kunt binnengaan 
(niet eerder a.u.b.!). 

09.00 u. Welkomstwoord en kennismaking met de examinatoren van Het Oranje Kruis. Uitleg over de gang 
van zaken bij het examen. Het voorgeschreven letsel wordt bekendgemaakt.  
Beantwoording van vragen. Toelichting huishoudelijke zaken. 

09.15 u. 
 
 
 
 

Onderdeel 1 Ontwerpen, ensceneren en acteren van bewusteloosheid (75 minuten) 
U maakt op basis van omstandigheden in de examenruimte het ontwerp en de enscenering op een 
examenformulier. U acteert de bewusteloosheid en wordt door de hulpverlener (één van de 
examinatoren) in de stabiele zijligging gebracht. Daarna krijgt u de opdracht om bij te komen. 
Acteren maximaal vijf minuten per kandidaat. 

 
 

Onderdeel 2 Grimeren en acteren shock (60 minuten) 
U grimeert de uiterlijke verschijnselen  van shock en acteert deze gedurende maximaal  
vijf minuten. 

 Onderdeel 3a Ontwerpen en ensceneren voorgeschreven letsel (60 minuten) 
U maakt op basis van omstandigheden in de examenruimte het ontwerp en de enscenering op een 
examenformulier. Dit levert u in voordat u de ruimte verlaat. Het letsel wordt afzonderlijk 
beoordeeld in examenonderdeel 3b op de grime en het acteren. Het acteren in onderdeel 3b doet 
u op basis dit uitgewerkte ontwerp en de bijbehorende enscenering. 
 

12.15 u. Lunchpauze in de foyer. Er staat een heerlijke lunch voor u klaar. Deze lunch is inbegrepen in het 
examengeld. 

13.15 u. - 
14.45 u. 

Onderdeel 3b Grimeren en acteren van een voorgeschreven letsel (1,5 uur) 
Aan de hand van uw ingeleverde ontwerp en enscenering van examenonderdeel 3a van vóór de 
lunchpauze, grimeert en acteert u het voorgeschreven letsel. U krijgt hiervoor  
minimaal 30 minuten de tijd. Daarna neemt de beoordeling en het acteren maximaal acht minuten 
in beslag.  

Uitslag  Uiterlijk drie weken na de examinering wordt de uitslag schriftelijke bekend gemaakt aan zowel de 
kandidaten als aan hun onderwijsinstellingen. Indien de uitslag “niet-competent" is wordt een 
kopie van het beoordelingsformulier bijgevoegd. U kunt dan via uw opleidingsinstituut opnieuw 
inschrijven voor een volgend examen. 

  

Diploma Het Oranje Kruis verzendt binnen drie weken het diploma voor de competent bevonden 
kandidaten aan het opleidingsinstituut. Uw diploma is twee jaar geldig. 
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Extra  
infor-
matie 

Instructeurs en begeleiders van de kandidaten hebben géén toegang. De koffie, thee en water 
voor uzelf zijn gedurende de dag inbegrepen. Op de website van Het Oranje Kruis treft u de twee 
examenreglementen aan waarin de gang van zaken rond uw examen staat beschreven, het 
Algemeen Examenreglement en het aanvullende Examenreglement Diploma LOTUS. In het 
aanvullende reglement staan in de bijlage onder artikel 5 de eindtermen LOTUS  vermeld. Hier 
kunt u lezen wat de minimumeisen zijn voor het behalen van het diploma. Een selectie hieruit 
vormt onderdeel van uw examen. 

 
 
*Wijzigingen in tijdstippen is voorbehouden. 

http://www.hetoranjekruis.nl/

