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Den Haag, 20 mei 2020 
 
Tarieven Het Oranje Kruis opleidingsseizoen 2020-2021 
 
Geachte heer/mevrouw, 
 
Jaarlijks worden door Het Oranje Kruis de verschillende certificeringstarieven kritisch tegen het licht 
gehouden. Hierbij wordt rekening gehouden met eerdere gerechtvaardigde verwachtingen en de 
beperking van de kosten in evenwicht met een gezonde exploitatie. Ruim voor de start van het 
nieuwe opleidingsseizoen informeren wij alle opleidingsinstituten hierover. 
 
Het bestuur van Het Oranje Kruis heeft op 1 mei 2020 de tarieven rond geleverde diensten voor het 
opleidingsseizoen 2020-2021  (ingaande 1 september 2020) definitief vastgesteld. 
 

 Het reguliere tarief voor examens Diploma Eerste Hulp is sinds 2008 ongewijzigd. Ook in het 
nieuwe opleidingsseizoen blijft dit op hetzelfde niveau, namelijk € 49,50. 

 Het tarief voor hercertificering blijft eveneens ongewijzigd (€ 14,95). Dit is inclusief de 
aansprakelijkheidsverzekering. Zie onze website voor meer informatie aangaande deze 
aansprakelijkheidsverzekering. 

 In lijn met eerdere aankondigingen en afspraken met de betreffende opleidingsinstituten, 
zijn er dit opleidingsseizoen geen prijsstijgingen betreffende de examens Instructeurs Eerste 
Hulp en LOTUS. 

 
Een volledig en gedetailleerd overzicht van alle tarieven vindt u op Hetoranjekruis.nl/info-
voor/algemene-informatie. Via Hetoranjekruis.nl kunt u toegang verkrijgen tot de portal. 
 
 
Digitale certificering 
Reeds enige jaren biedt Het Oranje Kruis de certificeringsdiensten ook in digitale vorm aan. 
Hiermee wordt de snelheid van het leveren van de certificering verhoogd, de kans op vermissing in 
de post verminderd en draagt Het Oranje Kruis bij aan het verkleinen van de ecologische footprint.  
 
Per 1 september 2020 verstrekt Het Oranje Kruis haar certificeringsbescheiden standaard op digitale 
wijze. Dit houdt in dat u met het behalen van een diploma en of (her)certificering standaard een 
digitaal bewijs ontvangt. 
 

http://www.hetoranjekruis.nl/


Wilt u desondanks toch liever het diploma of certificaat in hard copy (lees: op papier) ontvangen, dan 
is dat mogelijk tegen een toeslag van € 5,- per persoon. U kunt een hard copy pasje in de portal 
aanvragen.  
 
Tijdelijk aanbod kinderopvang 
Zoals u weet heeft de kinderopvangbranche per 11 mei jl. de werkzaamheden hervat. Vele 
medewerkers hebben daarbij mogelijk een inmiddels verlopen certificaat omdat trainen en 
hercertificeren lange tijd niet mogelijk was.  
 
Rondom de komst van de wet IKK, inmiddels twee jaar terug, heeft Het Oranje Kruis een tijdelijk 
alternatief aanbod ontwikkeld. Mede door COVID-19 is besloten u dit tijdelijke aanbod opnieuw te 
doen. Hiermee krijgt u de mogelijkheid uw eigen merk certificering of die van een andere 
certificerende instelling specifiek voor medewerkers werkzaam in kinderopvang om te zetten naar 
het onafhankelijke certificaat Eerste Hulp aan kinderen (EHak) van Het Oranje Kruis. Houders van een 
geldig certificaat EHak vallen automatisch onder de aansprakelijkheidsverzekering van Het Oranje 
Kruis.  
  
Wij bieden u aan, onder inzet van een door ons georganiseerde audit, op afstand te beoordelen 
welke certificaten in aanmerking komen omgezet te worden naar een EHak-certificaat. Deze audit 
bestaat onder meer uit informatie op basis waarvan u eerder de EHBO-lessen hebt gegeven (conform 
richtlijnen en eindtermen), aanwezigheids- en competentie-overzichten van de deelnemers, de 
instructeurs die voor de groep hebben gestaan, et cetera. Gelet op de bijzondere omstandigheden 
van de afgelopen periode, willen wij het voor u zo efficiënt mogelijk maken uw certificering onder te 
brengen bij onze stichting. Daarbij geldt voor een periode van 4 maanden onderstaande staffel.  
           pp 

 
 
Wilt u meer informatie of heeft u vragen, neemt u dan contact op met Heidi Verkerk 
verkerk@ehbo.nl of Asha Maniram maniram@ehbo.nl 
  
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. M.P.A. Jans,  
Interim-Bestuurder 
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