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Algemene informatie
Het Oranje Kruis beschikt momenteel over twee e-learning modules, die aansluiten bij de
Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp 2021.
Onze e-learning modules bieden een goede voorbereiding op de praktijklessen welke leiden tot het
Diploma Eerste Hulp van Het Oranje Kruis of het Certificaat Eerste Hulp aan kinderen.
E-learning is in principe bedoeld voor de initiële opleiding. De licentie is een jaar geldig.
Het theoriebewijs dat geprint kan worden na het met een voldoende afronden van de eindtoets, is
het bewijs dat het programma met succes is doorlopen. Dit laat de cursist zien aan de instructeur, als
toegangsbewijs tot de praktijklessen. Het theoriebewijs geeft verder geen vrijstellingen wat betreft
het diploma of certificaat. Voor de instructeur kan een theoriebewijs betekenen dat op het aantal
contacturen bezuinigd kan worden.
De opleider/instructeur bepaalt ook zelf of de cursist wordt toegelaten tot de praktijklessen, zelfs als
de cursist niet is geslaagd voor de eindtoets.
Het doorlopen van de e-learning module duurt minimaal 4 uur. De module is het best te doorlopen
op een laptop of pc. Op kleine schermen moet meer worden gescrold.
Over het aantal uren praktijkles geeft Het Oranje Kruis geen advies. Dat wisselt niet alleen per groep,
maar hangt ook af van de talenten van de instructeur. Vaak varieert dit van 2 tot 4 praktijkdagen.
Op termijn kunnen de instructeurs/opleiders zelf de e-learning vorderingen volgen van hun eigen
cursisten. Totdat deze functie is toegevoegd, kan de helpdesk van Het Oranje Kruis kijken of iemand al
begonnen is met het programma. Omdat de cursist op geheel eigen wijze het programma kan
doorlopen, biedt het geen meerwaarde om te kijken waar iemand zich precies bevindt in het
programma. Het theoriebewijs geeft aan dat iemand met succes de e-learning heeft afgerond.
Naast de e-learning module is een boek niet nodig. Als men er toch een boek naast wil hebben, dan is
ons advies om voor Het Oranje Kruis boekje 28e druk te kiezen. Dit boekje is ook goed bruikbaar voor
Eerste Hulp aan kinderen (EHak). De afbeeldingen hierin zijn weliswaar niet van kinderen, maar de
eerste hulp is vergelijkbaar. Alleen bij reanimatie is de insteek anders. Kinderen mogen net als
volwassenen gereanimeerd worden. In EHak mogen volwassenen net als kinderen worden
gereanimeerd.
De extra informatie Ontwikkeling van het kind en Preventie zijn in het programma als aparte Pdf’s te
downloaden.
Het aanmelden van meerdere cursisten voor een e-learning module gaat via het mailadres
support@oranjekruistoets.nl. De aanvrager vermeldt in de mail de factuurgegevens en voor welke
module de aanvraag is: Eerste Hulp of Eerste Hulp aan kinderen.
De aanvrager krijgt vervolgens een Excel-bestand toegestuurd: het format. In aparte kolommen
worden de volgende gegevens ingevuld: voornaam (geen voorletters), tussenvoegsels, achternaam,
geboortedatum en mailadres. Dit bestand wordt gebruikt om de cursisten te importeren in het
programma. Zodra dit is gebeurd, krijgen ze een toegangslink toegestuurd. Bij een enkele provider
komt deze mail met link in de spambox terecht. Let hier dus op!
Na import kunnen persoonsgegevens overigens alleen nog door de helpdesk veranderd worden.
Voor instructeurs die kennis willen maken met het programma heeft de helpdesk een proeflicentie
van 2 weken beschikbaar.

Cursisten kunnen zich ook zelf aanmelden en betalen. De licentiekosten worden dan geïnd via Ideal.
Aanmelding gaat in dat geval via de website EHBO.nl. Daar staat een koppeling naar dit adres:
https://elearning.ehbo.nl/.

Het programma
In het programma is deze handleiding opgenomen, maar eigenlijk wijst het zich vanzelf.

Navigatie
Het e-learning programma kan geheel naar eigen inzicht worden doorlopen en op ieder moment
worden onderbroken om later voort te zetten. In het overzicht kun je zien waar je bent gebleven.
Het woordje 'start' geeft aan dat je nog met het hoofdstuk moet beginnen. Staat er 'vervolg', dan heb
je nog niet alle onderwerpen van dat hoofdstuk afgehandeld. De tekst 'bekijk details' verschijnt
wanneer je het hoofdstuk hebt afgerond en je misschien nog wat terug wilt zien.
Via ‘inhoudsopgave’ kun je (snel) naar de onderwerpen binnen een hoofdstuk navigeren.
De genummerde bolletjes onderin laten zien op welke pagina het onderwerp te vinden is. Je kunt ook
op deze bolletjes klikken om naar de volgende, vorige of andere pagina te gaan. Het donker gekleurde
bolletje is de pagina die geopend is. Een wit bolletje geeft een pagina aan die je nog niet hebt
geopend of een vraag die je nog niet hebt beantwoord.
Door de verschillende navigatiemogelijkheden is snel informatie na te lezen.

Dit icoontje geeft aan dat extra informatie beschikbaar is. Dat zie je wanneer je met de cursor
over de afbeelding beweegt.

Dit icoontje geeft aan dat een video kan worden bekeken. Klik daarvoor op de titel naast het
icoontje.

Dit icoontje geeft aan dat extra informatie beschikbaar is. Klik daarvoor op de titel naast het
icoontje.

Theorie
In het eerste deel leer je hoe te handelen als eerstehulpverlener aan de hand van theorie,
afbeeldingen en video’s. Hiermee ben je optimaal voorbereid op de praktijklessen.
Je leert hoe je verschillende letsels en ziekten herkent en wat je kunt doen als je deze tegenkomt. In
de kaders met een oranje rand staat beschreven welke eerste hulp je moet verlenen. Ook kom je in
zo’n kader andere belangrijke informatie tegen.
Het theoriedeel en de eindtoets bevatten vragen. De vragen uit het theoriedeel tellen niet mee voor
het theoriebewijs. Deze zijn voor jezelf, om te oefenen met de stof. Dit kunnen open vragen,
multiplechoicevragen of sleepvragen zijn.
Bij de open vragen type je jouw antwoord in het tekstvak. Op het moment dat je typt, verandert de
‘volgende’-knop onderin het scherm in een ‘controleer’-knop. Door op ‘controleer’ te klikken, krijg je

een modelantwoord. Je kunt je eigen antwoord hiermee vergelijken en jezelf beoordelen. De
beoordelingsscore van deze vragen wordt niet meegenomen in je eindtoets.
Bij multiplechoicevragen kies je het juiste antwoord. Als er meerdere antwoorden juist zijn, staat dit
aangegeven in de vraag. Door op de ‘controleer’-knop te klikken, verschijnt het juiste antwoord.
Bij sleepvragen zie je in je scherm een aantal vlakken. Deze moet je linken aan de juiste vlakken in het
midden van het scherm. Dat doe je door er in de juiste volgorde op te klikken of door de vlakken naar
de juiste plek te slepen. Als je alle vlakken verplaatst hebt, klik je op de ‘controleer’-knop. De goede
antwoorden verschijnen dan in het groen.

Eindtoets
In de eindtoets laat je zien wat je geleerd hebt. Als je minimaal 32 van de 40 vragen goed hebt
beantwoord, kun je het theoriebewijs downloaden. Dit bewijs kan worden gezien als toegangsbewijs
voor de praktijklessen. De eindtoets kun je steeds opnieuw doen totdat de score voldoende is. De
volgorde van de vragen, de selectie en de inhoud veranderen wel iedere keer. Het programma is een
jaar beschikbaar.
Het is belangrijk om niet te lange tijd tussen het behalen van de eindtoets en de start van de
praktijklessen aan te houden. De opleider/instructeur kan zelf bepalen hoe lang deze periode mag
zijn. Immers: het theoriebewijs zien we als toegangsbewijs en de instructeur/opleider bepaalt hoe
het beginniveau moet zijn. Wij adviseren om maximaal 2 weken voor de praktijkles de eindtoets te
doen.

