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Voorwoord 
Dit document is met de grootst mogelijke zorg samengesteld om te dienen als raamwerk voor de 
examens die onder de verantwoordelijkheid van Het Oranje Kruis worden afgenomen. Wellicht ten 
overvloede zij hier expliciet vermeld dat alle examenreglementen uitsluitend betrekking hebben op 
examens, georganiseerd door of namens Het Oranje Kruis. 

 

Inleiding 
Dit examenreglement Jeugd Eerste Hulp is een aanvulling op het Algemeen Examenreglement van 
Het Oranje Kruis. Hierin zijn de rechten en plichten van de kandidaten, Het Oranje Kruis en andere 
belanghebbenden ten aanzien van de examinering en diplomering vastgelegd. 
Het actuele examenreglement is gepubliceerd op de website van Het Oranje Kruis: 
www.hetoranjekruis.nl. 
 
Het onderwijs dat aan het diploma van dit examenreglement ten grondslag ligt, werkt volgens de 
uitgangspunten van Het Oranje Kruis, zoals gepubliceerd in de laatste druk van Het Oranje Kruis 
Jeugdboekje. Het gaat niet om alleen het verwerven van kennis. De visie van Het Oranje Kruis op 
gediplomeerde eerstehulpverleners is dat zij zich de bijbehorende kennis en vaardigheden eigen 
maken en deze onderhouden. Dat zij hun kennis in het dagelijks leven, binnen de vereniging of 
instelling als wel buiten, in de openbare ruimte kunnen toepassen als dit nodig is. Hierbij past de 
bereidheid om mensen in nood te helpen en het inzicht het verschil te kunnen maken bij zowel 
kleine letsels, als bij zaken van leven-of-dood. Het gaat om het geheel van kennis, inzicht, 
vaardigheden en houding. Pas als deze vier onderdelen bij het examen getoond worden, is iemand 
competent als eerstehulpverlener. 
 
De competenties van de eerstehulpverlener worden vastgesteld door middel van een 
praktijkexamen, waarbij zowel het inzicht, de vaardigheden houding en theoretische kennis van de 
kandidaat eerstehulpverlener worden beoordeeld. Deze beoordeling wordt gedaan door 
onafhankelijke deskundigen, aan de hand van de eindtermen, die zijn ontleend aan de laatste druk 
van Het Oranje Kruis Jeugdboekje.  

1 Algemene bepalingen 

1.1 Recht op deelname 
In tegenstelling tot art. 1.3 van het Algemeen Examenreglement kunnen tot het Jeugdexamen ook 
kinderen jonger dan 16 worden toegelaten, zonder dat hiervoor een schriftelijk verzoek van 
ouder/verzorger aan de bestuurder van Het Oranje Kruis gedaan is. Wel dient de ouder toestemming 
te verlenen dat de gegevens van het betreffende kind opgenomen worden in het registratiesysteem 
van Het Oranje Kruis. 

1.2 Aanmelding 
Tot een examen kunnen maximaal 24 kandidaten per dagdeel worden toegelaten. Bij meer 
kandidaten wordt het examen over meerdere dagdelen gehouden of wordt het tegelijkertijd door 
meerdere examinatoren afgenomen. Om een examen te kunnen laten doorgaan zijn minimaal 12 
aanmeldingen voor kandidaten vereist. 
Het examen dient 4 weken voor de examendatum aangevraagd te worden. Aanvragen kunnen alleen 
digitaal worden ingediend via de website van Het Oranje Kruis (www.hetoranjekruis.nl). De 
organisatie die het examen aanvraagt, voert de gegevens in van de kandidaten die deelnemen aan 
het examen én geregistreerd willen worden1. Deze gegevens bestaan uit: 

                                            
1 Kinderen die niet geregistreerd worden, maar wel examen doen, ontvangen een Bewijs van Deelname. Voor 
meer informatie zie www.hetoranjekruis.nl.  

http://www.hetoranjekruis.nl/
http://www.hetoranjekruis.nl/
http://www.hetoranjekruis.nl/
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- Naam en geboortedatum van het kind en een e-mailadres (van het kind zelf of van één van de 
ouders/verzorgers). 

- Toestemming van (een van) de ouders/verzorgers om hun kind door Het Oranje Kruis te laten 
registreren. 

1.3 Examinatoren 
Het examen wordt afgenomen door één onafhankelijke examinator (zijnde een instructeur Eerste 
Hulp) namens Het Oranje Kruis. Het Oranje Kruis zoekt een geschikte examinator. Bij de aanvraag van 
het examen kan de organisatie een voorkeur voor een examinator opgeven. Deze examinator is niet 
betrokken geweest bij de opleiding. 
Indien ook de reanimatie als examenonderdeel toegevoegd is, dient de examinator naast Instructeur 
Eerste Hulp, ook NRR-instructeur te zijn.  
De examinator mag worden bijgestaan door LOTUSslachtoffers 

1.4 Het examenmateriaal 
Het Oranje Kruis heeft een lijst met (verband)materialen voor het examen samengesteld. Indien de 
organisatie deze materialen beschikbaar heeft, is men goed voorbereid op het examen. Voor het 
examen Jeugd Eerste Hulp zijn de volgende materialen niet nodig: Reanimatiepop, AED trainer en 
maskers voor de pop (tenzij er kandidaten zijn die ook voor dit onderdeel examen doen). De lijst is 
gepubliceerd op de website van Het Oranje Kruis.  

1.5 De kosten van het examen 
Per examen worden minimaal twaalf kandidaten in rekening gebracht, ook indien er minder dan 
twaalf kandidaten zijn aangemeld.  
Kosten voor eventuele LOTUSslachtoffers komen voor rekening van de organisatie die het examen 
organiseert. 
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2 Het examen 
 

2.1 Inhoud van het examen 
Het examen wordt afgenomen volgens de laatste druk van Het Oranje Kruis Jeugdboekje. Iedere 
kandidaat wordt getoetst aan de hand van steekproeven uit de eindtermen Jeugd Eerste Hulp. Elk 
examen bevat (ongevals)situaties, letsels en aandoeningen van alle onderdelen uit de thema’s 1 en 2 
en van een selectie uit de thema’s 3 tot en met 7. (NB: reanimatie is geen standaard onderdeel van 
het examen): 
 

Thema 1: Algemeen 
a) Belangrijke aandachtspunten bij het verlenen van eerste hulp 
b) De Rautekgreep 

Thema 2: Bewustzijn en ademhaling 
a) Beoordeling bewustzijn, flauwte 
b) Beoordeling ademhaling, verslikking 
c) Van buik naar rug draaien 
d) Vrijhouden luchtweg (stabiele zijligging) 
e) Alarmeren (volwassene of professional) 

Eventueel reanimatie 
f) Borstcompressies 
g) Beademing 
h) Gebruik AED 

 
Uit de thema’s 3 tot en met 7 worden 6 onderwerpen gekozen: 1 onderwerp per thema en 1 
onderwerp uit een thema naar keuze: 
Thema 3: Ernstig 

a) Bloedverlies/ aanleggen snelverband 
b) Shock 
c) Vergiftiging 

Thema 4: Temperatuur 
a) Oververhitting 
b) Onderkoeling 
c) Bevriezing 

Thema 5: Wonden 
a) Kleine wonden 
b) Grote wonden (aanleggen gaas met kleefpleister of zwachtel) 
c) Brandwonden 

Thema 6: Bewegen 
a) Kneuzingen en verstuikingen 
b) Botbreuken 
c) Ontwrichtingen 
d) Zwachtelen hand/pols 

Thema 7: Kleine ongevallen 
a) Vuiltje in het oog 
b) Bloedneus 
c) Tandletsels 
d) Steken en beten 
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De beoordeling van kennis, inzicht, vaardigheden en houding vindt plaats op basis van de eindtermen 
Jeugd Eerste Hulp. De eindtermen zijn te vinden op deze pagina: 
https://www.hetoranjekruis.nl/examinering-certificering/jeugd-eerste-hulp. 

2.2 Legitimatieplicht 
In tegenstelling tot art. 2.4. van het Algemeen Examenreglement, hoeven kandidaten jonger dan 14 
jaar zich niet te legitimeren. Voor kandidaten ouder dan 14 jaar geldt dezelfde legitimatieplicht als is 
artikel 2.4 van het Algemeen Examenreglement. 
Het opleidingsinstituut is verantwoordelijk voor de namenlijst en controleert deze op de dag van het 
examen. 

2.3 Afname van het examen 
Het examen wordt afgenomen door één onafhankelijk examinator. Het examen duurt ongeveer 20 
minuten per kind. De examinator heeft 2 kandidaten tegelijkertijd voor zich. Beide kandidaten wordt 
gevraagd andere handelingen te laten zien. 
De kennis, het inzicht, de vaardigheden en de houding van de kandidaat worden beoordeeld aan de 
hand van gesimuleerde (ongevals)situaties met een slachtoffer (LOTUSslachtoffer, klasgenootje, 
ouder) dat een bepaalde stoornis of een bepaald letsel vertoont. Het zwaartepunt van het examen 
ligt op de praktijk van de eerstehulpverlening. Eventuele theorievragen die door de examinator 
gesteld worden hebben uitsluitend betrekking op de praktijkopdrachten.  

2.4 Aangepaste examencondities 
In aanvulling op art. 2.8 van het Algemeen Examenreglement is bepaald dat kandidaten met een 
verstandelijke of psychische beperking 50% examentijd extra krijgen, d.w.z. een totale examenduur 
van 30 minuten. De extra tijd wordt in overleg met de kandidaat en/of diens begeleider ingezet, 
hetzij aan het begin van het examen hetzij tussen de verschillende onderdelen. De extra tijd mag 
uitsluitend tussen de onderdelen of rondom het examen worden besteed, bijvoorbeeld om de 
kandidaat gerust te stellen of tot rust te laten komen. De handelingen zelf moeten namelijk in een 
adequaat tempo uitgevoerd worden, zeker daar waar elke seconde telt. 
Indien de kandidaat het examen niet binnen de verlengde tijd succesvol aflegt dan is er de 
mogelijkheid om van de effectief uitgevoerde handelingen een bewijs van deelname te ontvangen 
(zie ook onderstaand art. 2.6). Van kandidaten die van deze mogelijkheid gebruik willen maken moet 
dit bij de examenaanvraag worden gemeld. 

2.5 Aanwezigheid van derden 
In tegenstelling tot art. 2.9 van het Algemeen Examenreglement wordt het examen Jeugd Eerste 
Hulp ook bijgewoond door een vertegenwoordiger van de organisatie die het examen aangevraagd 
heeft (leerkracht, instructeur of een andere vertegenwoordiger). Deze derde is uitsluitend als 
waarnemer aanwezig en mag zich niet met het examen bezig houden.  

2.6 Examenresultaat 
De kandidaat wordt competent verklaard als hij bij alle onderdelen uit de thema’s 1 en 2 en 
tenminste bij 3 van de getoetste 6 onderdelen uit de thema’s 3 tot en met 7 positief worden 
beoordeeld. Bij de beoordeling van de vaardigheid geldt als norm de effectiviteit van de getoonde 
vaardigheid. Op grond van deze competentverklaring geeft Het Oranje Kruis het diploma Jeugd 
Eerste Hulp af. 
Indien ook de reanimatie getoetst wordt, wordt deze competentie alleen toegevoegd aan het 
diploma Jeugd Eerste Hulp als hiervan alle onderdelen als competent beoordeeld zijn 
Direct na afloop van het examen maken de examinatoren de uitslag aan de kandidaten bekend. De 
uitslag is competent of niet-competent voor het diploma Jeugd Eerste Hulp. Bij de uitslag niet-
competent dient een volgend examen opnieuw en volledig te worden afgelegd om alsnog voor het 
diploma Jeugd Eerste Hulp in aanmerking te komen. 

https://www.hetoranjekruis.nl/examinering-certificering/jeugd-eerste-hulp
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Aan een kandidaat die als gevolg van een chronisch lichamelijk of geestelijk gebrek niet in staat is om 
aan alle exameneisen te voldoen, maar voor het overige een geslaagd examen heeft afgelegd, wordt 
een bewijs van deelname Jeugd Eerste Hulp uitgereikt. Op dit bewijs van deelname worden de 
afgelegde onderdelen van het examen welke positief zijn beoordeeld vermeld.  

2.7 Examenarchief 
De examendocumenten worden door Het Oranje Kruis per kandidaat beheerd in een archief en 
blijven beschikbaar tot twaalf maanden na diploma-afgifte. 
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3 Het Diploma Jeugd Eerste Hulp 
 

3.1 Diplomering 
Uiterlijk vijftien werkdagen na examinering verzendt Het Oranje Kruis de diploma's van de competent 
bevonden kandidaten aan de aanvrager van het examen. 

3.2 Geldigheid diploma 
De geldigheid van het diploma Jeugd Eerste Hulp is twee jaar na de datum van afgifte en kan steeds 
met twee jaar worden verlengd als men heeft aangetoond nog competent te zijn.  

3.3 Diplomaregister 
Alle door Het Oranje Kruis afgegeven diploma’s Jeugd Eerste Hulp zijn opgenomen in het 
diplomaregister van Het Oranje Kruis. Hierin staan onder meer vermeld de naam, geboortedatum, 
mailadres van de diplomahouders, de datum van diploma-afgifte en de gegevens van de aanvrager 
van het examen, aan wie de diploma's zijn verzonden. Het register wordt beheerd en beveiligd door 
Het Oranje Kruis in overeenstemming met de Wet Algemene verordening gegevensbescherming 
(AVG). 
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4 Slotbepalingen 
 

4.1 Strijdigheid van bepalingen 
Indien enige bepaling uit dit examenreglement strijdig is met de bepalingen uit het Algemeen 
Examenreglement heeft de bepaling uit dit Aanvullende Examenreglement voorrang. 

4.2 Citeertitel 
Dit examenreglement kan worden aangehaald als het Examenreglement Jeugd Eerste Hulp van Het 
Oranje Kruis. Op dit examenreglement kan een beroep worden gedaan zolang dit niet is vervangen 
door een ander examenreglement. Het geldende document staat te allen tijde vermeld op de 
website van Het Oranje Kruis: www.hetoranjekruis.nl.  

4.3 Vaststelling 
Dit examenreglement diploma Jeugd Eerste Hulp is vastgesteld als aanvulling op het Algemeen 
Examenreglement van Het Oranje Kruis door het bestuur van Het Oranje Kruis te Den Haag, na 
goedkeuring door het College van Deskundigen. 
 

http://www.hetoranjekruis.nl/

