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Inleiding
Deze handleiding is geschreven om examinatoren meer informatie te verschaffen over het gebruik van
het beoordelingsformulier bij het examen Eerste Hulp en het examen Levensreddend Handelen. Beide
Examens kunnen op twee verschillende manieren door opleidingsinstituten bij Het Oranje Kruis worden
aangevraagd.
1. Digitaal (via de portal van Het Oranje Kruis) of
2. via de klassieke manier (papieren aanvraag).
Deze verschillende aanvraagmethoden beïnvloeden ook de wijze van het gebruik van het
beoordelingsformulier.

Ontvangst van het beoordelingsformulier
Zes dagen voor het examen Eerste Hulp of Levensreddend Handelen verstuurt Het Oranje Kruis (per
post) de benodigde gegevens van het betreffende examen naar uw adres. Hierbij bevindt zich het
beoordelingsformulier, waarop u uw bevindingen tijdens het examen kunt noteren. Beide examinatoren
ontvangen een beoordelingsformulier.

Twee verschillende aanvraagroutes
A. Digitale examenaanvraag via de portal van www.hetoranjekruis.nl
Een opleidingsinstituut heeft een examenaanvraag digitaal ingediend bij Het Oranje Kruis met behulp
van de portal. Het Oranje Kruis stuurt u (examinator) een beoordelingsformulier met alle voorgedrukte
gegevens van het examen en meestal ook van de kandidaten. Voor meer informatie ga verder naar A.
óf
B. Examenaanvraag op de klassieke manier (papieren aanvraag)
Het opleidingsinstituut heeft het examen op de klassieke manier, via de e-mail of per post bij Het Oranje
Kruis aangevraagd. Het Oranje Kruis stuurt naar u (examinator) een leeg beoordelingsformulier dat nog
niet de namen van de kandidaten bevat. Voor meer informatie ga verder naar B.

A. Digitale examenaanvraag via de portal
Een opleidingsinstituut heeft een examenaanvraag digitaal ingediend bij Het Oranje Kruis met behulp
van de portal. Het Oranje Kruis stuurt een voorgedrukt beoordelingsformulier naar u toe. De gegevens
van het examen ontvangt u op het beoordelingsformulier.
Op de dag van het examen controleert u het identiteitsbewijs van de kandidaat en laat u de kandidaat,
voor aanvang van het examen, een handtekening plaatsen voor deelname, bovenaan het formulier.
Hiervoor wordt het exemplaar gebruikt dat uiteindelijk wordt geüpload via de portal van Het Oranje
Kruis. Laat de tenaamstelling en de geboortedatum van de kandidaten door henzelf controleren om
mogelijke fouten op de diploma’s te voorkomen. Spelfouten in de naam kunt u handmatig op het
formulier verbeteren.
Op de dag van het examen bespreekt u vooraf met uw mede-examinator en de Lotusslachtoffers welke
van de toegewezen examenseries u bij welke kandidaat gaat afnemen. Verdeel de series over de
examenkandidaten en noteer deze verdeling op het beoordelingsformulier. Controleer of dit correct is
ingevuld op het beoordelingsformulier.
Let er op dat u de LOTUSslachtoffers een handtekening laat plaatsen onder hun naam op
het beoordelingsformulier.
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Eén officieel beoordelingsformulier voor Het Oranje Kruis
Examen Eerste Hulp - Omdat elke examinator een eigen beoordelingsformulier van Het Oranje Kruis ontvangt,
zijn er tijdens het examen twee formulieren in gebruik: u werkt immers in een team van twee examinatoren.
Vervolgens spreekt u met elkaar af wie tijdens het examen de beoordeling van welke onderdelen invult.
Bij het examen Levensreddend Handelen is maar één examinator betrokken. Het spreekt voor zich dat deze
examinator alle onderdelen op het beoordelingsformulier invult.
Het Oranje Kruis verzoekt u om binnen 24 uur na het examen slechts één compleet beoordelingsformulier
te uploaden via de portal van Het Oranje Kruis. Dit beoordelingsformulier is dan geheel ingevuld en
ondertekend door beide examinatoren/de examinator, de LOTUSslachtoffer(s) en de contactpersoon van
het opleidingsinstituut.
Bij het examen Eerste Hulp voegt u in de praktijk beide formulieren samen tot één beoordelingsformulier,
door de ontbrekende beoordelingen toe te voegen aan één van de gedeeltelijk ingevulde exemplaren.
Gebruik hiervoor het formulier met de handtekeningen van de kandidaten. Hierna wordt alleen dit formulier
door beide examinatoren op juistheid gecontroleerd en vastgesteld door het plaatsen van ieders
handtekening.
U toont het volledig ingevulde formulier aan de contactpersoon van het opleidingsinstituut, die het voor
gezien ondertekent en desgewenst voor eigen gebruik een fotokopie kan maken. Dus: de ondertekening van
het uiteindelijke formulier gebeurt pas na dat alle beoordelingen op het uiteindelijke formulier ingevuld zijn.
Pas in laatste instantie wordt de uitslag van het examen bekend gemaakt aan de kandidaten.

Het toekennen van de score op het beoordelingsformulier – Examen Eerste Hulp
Onderdelen 1 en 2
Onderdeel 1 wordt door het gehele examen heen getoetst en beide velden moeten ingevuld zijn met een V
(voldoende) of O (onvoldoende). In onderdeel 2 moeten volgende onderdelen altijd ingevuld zijn met een V
(voldoende) of O (onvoldoende):
- Stabiele zijligging
- Reanimatie volwassenen (gehele protocol)
- Reanimatie zuigeling (alleen reanimatie)
- Druk op wond bij hevig bloedverlies
De overige letsels in onderdeel twee variëren per serie.
Onderdeel 3
Bij onderdeel 3 (Letsels) hangt het per kandidaat van de examenserie af in welk veld u de behaalde punten
noteert. U kunt in elk veld uitsluitend het aantal punten noteren dat de examenserie voorschrijft. Zo is het
onmogelijk om bijvoorbeeld een “open beenbreuk (2)”, die door de examenkandidaat matig behandeld is,
met 1 punt te waarderen. Indien de handeling effectief is kent u de volle 2 punten toe en wanneer dit niet het
geval is schrijft u in het betreffende veld 0 punten. Een tussenweg is er niet. Dus u kent of alle punten (zie
voor het puntenaantal per onderdeel het document examenseries) toe of geen.
Per kandidaat telt u de behaalde punten van onderdeel 3 op en noteert dit bij “Onderdeel 3 totaal aantal
punten”. Is het totaal aantal punten in de kolom 5 of hoger én zijn alle beoordeling van de gevraagde
onderdelen 1 en 2 V (voldoende), dan noteert u bij Eindresultaat een C (voor competent).
Heeft de kandidaat voor onderdeel 3 minder dan 5 punten óf zijn niet alle velden bij de onderdelen 1 en 2 met
een V (voldoende) beoordeeld, dan schrijft u bij Eindresultaat NC (niet competent).

Het toekennen van de score op het beoordelingsformulier Levensreddend Handelen
Onderdelen 1 en 2
Onderdeel 1 wordt door het gehele examen heen getoetst en beide velden moeten ingevuld zijn met een V
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(voldoende) of O (onvoldoende). In onderdeel 2 moeten alle onderdelen getoetst worden en altijd ingevuld
zijn met een V (voldoende) of O (onvoldoende):
Als alle beoordelingen uit onderdeel 1 en 2 met een V (voldoende) zijn beoordeeld, dan schrijft u bij
Eindresultaat C. In alle andere gevallen is de kandidaat Niet-Competent (NC).

Uploaden en versturen van het beoordelingsformulier
Op de portal vindt u na het invoeren van de examenresultaten de mogelijkheid om het beoordelingsformulier
te uploaden.
Om dit te realiseren kunt u het formulier met een scanner omzetten in een pdf-bestand of een jpg , tiff- of
png-afbeelding. Dit bestand slaat u eerst op, op uw PC of laptop. Vervolgens geeft u dit bestand de naam
“beoordelingEHxxxxxxxxx”. Op de plek van de kruisjes plaats u het examennummer.
In plaats van een scanner kunt u ook het document fotograferen met bijvoorbeeld een digitale camera,
met de camera van uw smartphone of tablet. Vervolgens zet u deze afbeelding vanaf de geheugenkaart
van uw camera, of met behulp van bluetooth over op uw PC of laptop. Daarna kunt u de afbeelding als
bestand (meestal .jpg-afbeelding) kwijt in bijvoorbeeld de map “Mijn documenten” met de juiste
bestandsnaam “beoordelingEHxxxxxxxxx”. Op de plek van de kruisjes plaats u het examennummer. Bij
het realiseren van de upload vindt u het te gebruiken bestand terug in de map waarin u het op uw PC of
laptop heeft opgeslagen.
Gezamenlijk bepaalt u wie van beide examinatoren het formulier binnen 24 uur na het examen uploadt
via de portal van Het Oranje Kruis. Let op: verstuurt u dit beoordelingsformulier s.v.p. niet per post. Uw
examenopdracht is pas afgerond na (1) het volledig invullen van de examenresultaten op de portal en
(2) de succesvolle upload van één correct ingevuld en ondertekend beoordelingsformulier per examen.
Beide examinatoren zijn hiervoor verantwoordelijk. Pas na de correcte afronding van de
examenopdracht gaat Het Oranje Kruis over tot het betalen van de examinatorenvergoeding.

4

Vragen over het beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp/ Examen Levensreddend Handelen
Heeft u nog vragen over het gebruik van het beoordelingsformulier dan kunt u deze per e-mail richten
aan de afdeling Examinering en Certificering van Het Oranje Kruis.
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B.

Examenaanvraag klassieke manier (papieren aanvraag)

Een opleidingsinstituut heeft een examenaanvraag per klassieke wijze (op papier) ingediend bij Het
Oranje Kruis. Het Oranje Kruis stuurt u (examinator) een beoordelingsformulier toe.
De gegevens van het examen ontvangt u bij het beoordelingsformulier en de gegevens van de
kandidaten zijn voor u in ieder geval beschikbaar bij de locatie waar het examen plaatsvindt. De
contactpersoon van het opleidingsinstituut is hiervoor het aanspreekpunt.
U vult de gegevens van de kandidaten in op de examenlocatie en op de dag van het examen, voor
aanvang van het examen. Wij verzoeken u hiervoor een zwarte of blauwe pen te gebruiken. Het
voorbeeld van een correct ingevuld formulier is te vinden op de website van Het Oranje Kruis, onder
Examinering & Certificering, Informatie Examinatoren.
Op de dag van het examen controleert u het identiteitsbewijs van de kandidaat en laat u de kandidaat, voor
aanvang van het examen, een handtekening plaatsen voor deelname, bovenaan het formulier. Laat de
tenaamstelling en de geboortedatum van de kandidaten door henzelf controleren om mogelijke fouten op de
diploma’s te voorkomen.
Op de dag van het examen bespreekt u vooraf met uw mede-examinator en de LOTUSslachtoffers welke van
de toegewezen examenseries u bij welke kandidaat gaat afnemen. Verdeel de series over de
examenkandidaten en noteer deze verdeling op het beoordelingsformulier.
Let er op dat u de LOTUSslachtoffers een handtekening laat plaatsen onder hun naam op het
beoordelingsformulier.

Eén officieel beoordelingsformulier voor Het Oranje Kruis
Examen Eerste Hulp - Omdat elke examinator een eigen beoordelingsformulier van Het Oranje Kruis ontvangt,
zijn er tijdens het examen twee formulieren in gebruik: u werkt immers in een team van twee examinatoren.
Vervolgens spreekt u met elkaar af wie tijdens het examen de beoordeling van welke onderdelen invult.
Bij het examen Levensreddend Handelen is maar één examinator betrokken. Het spreekt voor zich dat deze
examinator alle onderdelen op het beoordelingsformulier invult.

Bij het examen Eerste Hulp voegt u in de praktijk beide formulieren samen tot één beoordelingsformulier,
door de ontbrekende beoordelingen toe te voegen aan één van de gedeeltelijk ingevulde exemplaren.
Gebruik hiervoor het formulier met de handtekeningen van de kandidaten. Hierna wordt alleen dit ingevulde
formulier door beide examinatoren op juistheid gecontroleerd en vastgesteld door het plaatsen van ieders
handtekening.
U toont het volledig ingevulde formulier aan de contactpersoon van het opleidingsinstituut, die het voor
gezien ondertekent en desgewenst voor eigen gebruik een fotokopie kan maken. Dit is ook het formulier waar
de handtekeningen van de LOTUSslachtoffers op staan. LET OP: ondertekening van het formulier gebeurt pas
nadat alle beoordelingen zijn ingevuld
Pas in laatste instantie wordt de uitslag van het examen bekend gemaakt aan de kandidaten.
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Het toekennen van de score op het beoordelingsformulier – Examen Eerste Hulp
Onderdelen 1 en 2
Onderdeel 1 wordt door het gehele examen getoetst en beide velden moeten ingevuld zijn met een V
(voldoende) of O (onvoldoende).
In onderdeel 2 moeten volgende onderdelen altijd ingevuld zijn met een V (voldoende) of O (onvoldoende):
- Stabiele zijligging
- Reanimatie volwassenen (gehele protocol)
- Reanimatie zuigeling (alleen reanimatie)
- Druk op wond bij hevig bloedverlies
De overige letsels in onderdeel twee variëren per serie
Onderdeel 3
Bij onderdeel 3 (Letsels) hangt het per kandidaat van de examenserie af in welk veld u de behaalde punten
noteert. U kunt in elk veld uitsluitend het aantal punten noteren dat de examenserie voorschrijft. Zo is het
onmogelijk om bijvoorbeeld een “open beenbreuk (2)”, die u matig behandeld vindt, met 1 punt te
waarderen. Indien de handeling effectief is kent u de volle 2 punten toe en wanneer dit niet het geval is
schrijft u in het betreffende veld 0 punten. Een tussenweg is er niet. Dus u kent of alle punten (zie voor
puntenaantal per onderdeel het document examenseries) toe of geen.
Per kandidaat telt u de behaalde punten van onderdeel 3 op en noteert dit bij “Onderdeel 3 totaal aantal
punten”. Is het totaal aantal punten in de kolom 5 of hoger én zijn alle beoordeling van de gevraagde
onderdelen 1 en 2 V (voldoende), dan noteert u bij Eindresultaat een C (voor competent). Heeft de kandidaat
voor onderdeel 3 minder dan 5 punten óf zijn niet alle velden bij de onderdelen 1 en 2 met een V (voldoende)
beoordeeld, dan schrijft u bij Eindresultaat NC (niet competent).

Het toekennen van de score op het beoordelingsformulier Levensreddend Handelen
Onderdelen 1 en 2
Onderdeel 1 wordt door het gehele examen heen getoetst en beide velden moeten ingevuld zijn met een V
(voldoende) of O (onvoldoende). In onderdeel 2 moeten alle onderdelen getoetst worden en altijd ingevuld
zijn met een V (voldoende) of O (onvoldoende):
Als alle beoordelingen uit onderdeel 1 en 2 met een V (voldoende) zijn beoordeeld, dan schrijft u bij
Eindresultaat C. In alle andere gevallen is de kandidaat Niet-Competent (NC).

Versturen van het beoordelingsformulier
Het uploaden via de portal van formulieren waarop de examen- en kandidaatgegevens NIET zijn
voorgedrukt is helaas niet mogelijk. Deze formulieren kunnen ingevuld en ondertekend uitsluitend per
post worden verzonden aan Het Oranje Kruis. Maak voor het verzenden een foto (kopie) van het
complete formulier voor uzelf.
Bij het examen Eerste Hulp bepaalt u gezamenlijk bepaalt wie van beide examinatoren het formulier
binnen 24 uur per post terug stuurt naar Het Oranje Kruis. Bij het examen Levensreddend Handelen is
dit uiteraard de examinator die het examen afgenomen heeft. Gebruik hiervoor de antwoordenvelop.
Uw examenopdracht is pas afgerond na (1) het volledig invullen van de examenresultaten op het
beoordelingsformulier en (2) na het ontvangen van een correct ingevuld en ondertekend
beoordelingsformulier per examen. Beide examinatoren zijn hiervoor verantwoordelijk. Pas na de
correcte afronding van de examenopdracht gaat Het Oranje Kruis over tot het betalen van de
examinatorenvergoeding.
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Vragen over het beoordelingsformulier Examen Eerste Hulp/diploma Levensreddend Handelen
Heeft u nog vragen over het gebruik van het beoordelingsformulier dan kunt u deze per e-mail richten
aan de afdeling Examinering en Certificering van Het Oranje Kruis.
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