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1. Inleiding
Deze richtlijnen zijn bedoeld voor opleidingsinstituten die opleiding verzorgen tot het Diploma
Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis.
In deze richtlijnen worden de volgende punten beschreven:
 Waar moet een opleidingsinstituut aan voldoen?
 Bekendheid met eindtermen en reglementen
 Onderdelen van het examen en de daarbij behorende informatie voor cursisten
 Bijeenkomsten georganiseerd door Het Oranje Kruis
 Klachtenregeling

2. Waar moet een opleidingsinstituut aan voldoen?
Het Oranje Kruis is een certificerende organisatie. Dit betekent dat zij geen enkele zeggenschap
heeft over hoe een opleidingsinstituut zijn lessen inricht, op welke manier er lesgegeven wordt, hoe
een lesprogramma samengesteld wordt, etc. Het Oranje Kruis erkent ook geen opleidingsinstituten
en geeft geen waardeoordeel over de opleidingen die gegeven worden.
Om als opleidingsinstituut kandidaten voor het examen Instructeur Eerste Hulp op te kunnen
geven, moet aan een aantal minimale eisen worden voldaan:
 Op de website van het opleidingsinstituut moet duidelijk vermeld worden dat men de
opleiding tot Instructeur Eerste Hulp van Het Oranje Kruis verzorgt.
 Op de website moet duidelijk zijn wat het programma is en wat de kosten van de opleiding
zijn, zodat geïnteresseerde cursisten kunnen vergelijken.
 Er dient een contactpersoon bij Het Oranje Kruis bekend te zijn.
 Er dient iedere 2 jaar minimaal 1 kandidaat deelgenomen te hebben aan een examen.
Eventuele uitzonderingen op deze voorwaarden worden op individuele basis en naar goeddunken
van Het Oranje Kruis gemaakt.

3. Bekendheid met eindtermen en reglementen
Het opleidingsinstituut wordt verondersteld bekend te zijn met de eindtermen en de
examenreglementen die op het examen Instructeur Eerst Hulp van toepassing zijn.
In de eindtermen wordt beschreven waar een Instructeur Eerste Hulp aan moet voldoen en waarop
tijdens het examen getoetst kan worden.
De inhoud van de examenreglementen beschrijft onder andere wie er aangemeld kan worden, wie
deze aanmelding kan doen, wanneer een vrijstelling verleend kan worden, welke onderdelen op
welke manier getoetst worden en onder welke voorwaarden een examen geen doorgang zal
vinden.
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4. Onderdelen van het examen Instructeurs Eerste Hulp
Het examen Instructeur Eerste Hulp bestaat uit 3 losse onderdelen. De onderdelen Vaardigheden
en Theorie worden in beginsel op dezelfde dag afgenomen, maar staan qua inhoud los van elkaar.
Het onderdeel Didactiek kan minimaal 6 weken na het behalen van de onderdelen Vaardigheid en
Theorie worden afgenomen. Uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor kandidaten die vanuit
het buitenland komen om in Nederland examen te doen en in geval het examen plaatsvindt op de
Nederlandse Antillen.
Onder voorwaarden kan het examen op locatie worden afgenomen. Voor informatie wordt naar
Het Oranje Kruis afdeling Examinering verwezen.
Vaardigheden
Het onderdeel Vaardigheden bestaat uit 4 zogenaamde stations. Op ieder station worden een of
meerdere letsels uitgebeeld, die de kandidaat moet behandelen. De behandeling van deze letsels
moet volledig conform de laatste druk van Het Oranje Kruis boekje gedaan worden. De kandidaat
moet immers in staat zijn de handelingen perfect, zonder aarzeling, aan zijn toekomstige cursisten
te kunnen laten zien.
Bij sommige onderdelen van dit vaardigheidsexamen geldt een knock-out: indien een kandidaat
hier ‘niet-competent’ op scoort, dan is de kandidaat gezakt voor het gehele examen. Een lijst van
deze knock-outs wordt bij wijziging periodiek door Het Oranje Kruis aan de opleidingsinstituten
verstrekt.
Informatie voor kandidaten
Opleiders dienen de kandidaten voorafgaand aan het examen minimaal van de volgende informatie
te voorzien:
 De kandidaten dienen een eigen verbandkoffer bij zich te hebben, gevuld met de
materialen zoals door Het Oranje Kruis beschreven.
 De kandidaten dienen te weten dat het vaardigheidsexamen bestaat uit 4 stations.
Theorie
Het Theorie-examen vindt bij de eerste aanmelding op dezelfde dag plaats als het onderdeel
Vaardigheden. Is men onverhoopt voor beide onderdelen niet geslaagd, dan zal ook bij de tweede
aanmelding deze op dezelfde dag plaatsvinden.
Het onderdeel Theorie bestaat uit 40 vragen, waar men 45 minuten de tijd voor heeft om te
beantwoorden. In geval van dyslexie kan men een verzoek indienen voor langere tijd, groter
lettertype of een gesproken examen. Hiervoor dient altijd een dyslexie-verklaring bij de eerste
aanmelding ingediend te worden.
De verplichte lesstof voor het theoretische examen betreft de laatste druk van Het Oranje
Kruisboekje en de Instructeurshandleiding, inclusief alle bijlagen bij deze handleiding.
Informatie voor kandidaten
Opleiders dienen de kandidaten voorafgaand aan het examen van de volgende informatie te
voorzien:
 De verplichte lesstof is de laatste druk van Het Oranje Kruis boekje en de laatste versie van
de Instructeurshandleiding zoals deze op de website van Het Oranje Kruis is gepubliceerd.
Dit is inclusief alle bijlagen van de Instructeurshandleiding.
 Theorie is een apart onderdeel en dus niet gekoppeld qua inhoud aan het onderdeel
Vaardigheden.
 De Theorietoets bestaat uit 40 vragen en men heeft er 45 minuten de tijd voor.
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Didactisch examen
Het onderdeel didactiek kan pas 6 weken na het behalen van de onderdelen vaardigheid en theorie
afgenomen worden. Dit examen wordt tweemaal per jaar door Het Oranje Kruis georganiseerd. De
opleidingsinstituten kunnen dit echter ook op hun eigen locatie organiseren, mits deze beschikt
over voldoende geschikte ruimten.
Voor het didactisch examen krijgen de kandidaten twee examenopdrachten. Van deze examen
opdrachten moeten de kandidaten een lesplan van een volledige les maken. In de beschreven
lessen dienen verschillende passende didactische werkvormen opgenomen te worden, de
samenwerking met het lotusslachtoffer dient beschreven te zijn en de opstelling van de klas moet
aangegeven worden.
Informatie voor kandidaten
Als opleider dient u de kandidaten voorafgaand aan het examen van de volgende informatie te
voorzien;
 De kandidaat dient beide lesplannen in tweevoud gemaakt te hebben. Van beide
lesplannen wordt er 1 aan de examinatoren overhandigd.
 Bij dit lesplan dient de examenopgaven toegevoegd te zijn.
 De kandidaat moet erop voorbereid worden dat de examinator niet de gehele les zal zien:
in de volledige les zullen de examinatoren aangeven dat ze van een bepaald onderdeel
voldoende hebben gezien en zal de kandidaat gevraagd worden om naar een ander
onderdeel te gaan. Dit kan per les meerdere keren gebeuren.
 De kandidaten moeten zelf voor hun lotusslachtoffer en materialen zorgen. Dit dient op
orde te zijn als men aan de voorbereiding van de les begint.
 De kandidaten maken zelf de afspraken met de lotusslachtoffers.

5. Bijeenkomsten georganiseerd door Het Oranje Kruis
Het Oranje Kruis kan bijeenkomsten voor de opleidingsinstituten organiseren. Aanleidingen voor
deze bijeenkomsten kunnen zijn dat er zaken gesignaleerd worden bij de examens die voor
verbetering vatbaar zijn, uitgave van een nieuwe druk van Het Oranje Kruis boekje, onderwerpen
die door de opleidingsinstituten worden aangedragen, etc.
Deze bijeenkomsten worden vooraf aangekondigd, waarna men kan zich hiervoor kan inschrijven.
De bijeenkomsten zijn niet verplicht. Een verslag wordt naar alle opleidingsinstituten gestuurd en
men wordt geacht deze ook te lezen, zodat eventuele aanwijzingen of opmerkingen bekend zijn bij
alle opleidingsinstituten.

6. Klachtenregeling
Het Oranje Kruis beschikt over een klachtenregeling. Iedereen kan een klacht indienen naar
aanleiding van een examen. Echter, alleen een kandidaat kan een klacht indienen als het gaat om
de uitslag van een examen.
Voor het indienen van een klacht dient het daarvoor bestemde klachtenformulier gebruikt te
worden. Het indienen van een klacht tegen de uitslag betekent in geen geval dat de uitslag herzien
zal worden. Indien de klacht gegrond geacht wordt, bestaat de mogelijkheid dat de kandidaat het
examen kosteloos mag overdoen of, indien men reeds opnieuw examen heeft gedaan, de kosten
voor het examen terugkrijgt.
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7. Links naar website
De volgende relevante documenten voor de opleiding Instructeur Eerste hulp zijn te vinden op de
website Hetoranjekruis.nl:







Eindtermen
Examenreglement
Materialenlijst examen Instructeur Eerste Hulp
Programma examen Instructeur Eerste Hulp
Verplichte lesstof examen Instructeur Eerste Hulp
Klachtenreglement.
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