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Deel 1: Opbouw en doel

1

Inleiding

Dit handboek bevat een omschrijving van de structuur van de lotusopleidingen ten behoeve
van alle betrokkenen.
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De opbouw

2.1

Schematische opbouw
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...........
 instructeur Lotus
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...........
 instructeur lotus
............

De lotusprofessional is een lotusslachtoffer met uitgebreide ervaring, die vaardigheden op
een complex niveau beheerst.
De lotusspecialist is een lotusslachtoffer die zijn lotusdeskundigheid combineert met een
ander beroep, dat hij eventueel actief uitoefent.
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Verder is er nog de functie lotusexaminator (binnen de lotusorganisaties tot nu toe ook wel
met lotusdocent aangeduid). Deze neemt de examens af van het examen lotusslachtoffer en
instructeur lotus. De examens worden afgenomen door een team, waarbij ook altijd een
medisch-docent betrokken is.
2.2

De lesgevers

Jeugdlotus
De opleiding wordt gegeven onder eindverantwoordelijkheid van de instructeur Lotus van de
kring waar de opleiding plaats vindt. Hij/zij kan deze opleiding laten geven door mensen met
het diploma Lotusslachtoffer en affiniteit met het lesgeven aan jongeren. Vanuit Het Oranje
Kruis wordt van harte aanbevolen de opleiding instructeur Jeugd Eerste Hulp A te volgen.

Lotusslachtoffer
De opleiding wordt verzorgd door een instructeur Lotus tezamen met een medisch-docent.
Instructeur Lotus
De opleiding wordt verzorgd door een team, bestaande uit een ervaren instructeur Lotus,
een didacticus en een medisch docent.
Lotusprofessional
De opleiding wordt verzorgd door een instructeur Lotus samen met een medisch docent.
Lotusspecialist
De lotusspecialist is een lotusslachtoffer die zijn lotusdeskundigheid combineert met een
beroepservaring op een ander terrein, denk aan bijvoorbeeld de chemische industrie. Omdat
aangesloten wordt bij specifieke individuele ervaring is hiervoor, naast de gangbare
lotusopleidingen, geen opleiding. De certificering geschiedt door Het Oranje Kruis op
voordracht van een koepelorganisatie.
.
2.3

De beoordelaars

Aan het eind van en/of tijdens de opleiding wordt beoordeeld of de lerende competent is of
(nog) niet. De eindbeoordeling gebeurt doorgaans door een vast team van beoordelaars en
is landelijk actief. Door middel van trainingen wordt bijgedragen aan een zo objectief
mogelijke beoordeling, ongeacht het teamlid dat deze beoordeling uitvoert.
Met nadruk wordt er op gewezen dat zij niet beoordelen of iemand geslaagd of gezakt is,
maar of iemand al competent is of (nog) niet. Tenslotte vraagt het goed uitvoeren van
simulatie in lessen, bij oefeningen en tijdens testen een permanent leren.
Deel 2: Organisatie

1.

Opleiding voor het diploma Jeugdlotus

Opleiding / opleider
De organisatie van de opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van een door een van de
koepelorganisaties erkende lotusstudiekring.
De opleiding wordt gegeven onder eindverantwoordelijkheid van de instructeur Lotus van de
lotusstudiekring die de opleiding organiseert. Hij kan deze opleiding laten geven door
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mensen met het diploma Lotusslachtoffer en affiniteit met het lesgeven aan jongeren. Vanuit
Het Oranje Kruis wordt aan degenen die geen onderwijservaring hebben van harte
aanbevolen de opleiding instructeur Jeugd Eerste Hulp A te volgen.
Beoordeling competentie
Een instructeur Lotus van een naburige kring1 wordt ingezet als beoordelaar en of de
cursisten voldoen aan de gestelde eindtermen.
Hij doet dit door middel van een aftekenkaart, waarop de competenties, die door Het Oranje
Kruis zijn vastgesteld, vermeld staan. Deze aftekenkaart is aan te vragen bij Het Oranje
Kruis of te downloaden van www.hetoranjekruis.nl.
Administratie en procedure
1) De verantwoordelijke studiekring organiseert de opleiding jeugdlotus.
2) De verantwoordelijke studiekring informeert Het Oranje Kruis, door middel van het
daarvoor bestemde formulier, over de uitslag van de opleiding. Dit formulier is aan te
vragen bij het Oranje Kruis of te downloaden van www.hetoranjekruis.nl.
3) Het Oranje Kruis verzendt de certificaten van de competente cursisten naar de
verantwoordelijke studiekring die zorgt voor verdere verspreiding.
Geldigheid van het diploma jeugdlotus
De voorwaarde voor het volgen van de opleiding jeugdlotus is het diploma jeugd Eerste Hulp
A of B. Op grond hiervan is de benedengrens voor het volgen van de opleiding jeugdlotus
gesteld op 12 jaar.
De leeftijdgrens waarop een jeugdlotus mag doorstromen naar de opleiding voor
lotusslachtoffer is gekoppeld aan het bezit van het diploma EH waarvoor een minimumleeftijd
van 15 jaar geldt.
Zodra een jeugdlotus de opleiding van jeugdlotus naar lotusslachtoffer met goed resultaat
heeft afgesloten, vervalt het diploma jeugdlotus en is hij lotusslachtoffer.

3.

Opleiding voor het diploma Lotusslachtoffer

Opleiding / opleider
De opleiding voor het diploma Lotusslachtoffer wordt verzorgd door lotusstudiegroepen die
door de koepelorganisaties erkend zijn en valt onder de verantwoordelijkheid van de
koepelorganisatie. De opleiding wordt gegeven door een instructeur Lotus tezamen met een
medisch docent die bekend zijn met de richtlijnen van Het Oranje Kruis.
Beoordeling competentie
De competentie van de kandidaten wordt beoordeeld tijdens door Het Oranje Kruis
geregelde centrale examens. Het Oranje Kruis bepaalt de data en locaties van deze
examens en stelt het beoordelingsteam samen. Het team wordt samengesteld uit het vaste
team van beoordelaars en bestaat uit lotusexaminatoren en een medisch docent.
Administratie en procedure (zie ook examenreglement)
1) Elk jaar wordt door Het Oranje Kruis een lijst met examendata en locaties bekend
gemaakt.
2) De door de koepelorganisaties erkende lotusstudiegroepen melden uiterlijk 6 weken
voor het examen de kandidaten aan voor het examen.
1

De beoordelaar mag niet de eigen instructeur zijn
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3) Het Oranje kruis bericht uiterlijk 10 werkdagen van te voren als het examen geen
doorgang kan vinden i.v.m. onvoldoende deelnemers.
4) De uitslag van het examen is competent of (nog) niet competent.
5) De uitslag wordt door Het Oranje Kruis bekend gemaakt aan de kandidaten.
6) Het Oranje Kruis certificeert de competent bevonden kandidaten en zorgt voor
toezending van de diploma’s.
Verlenging
De geldigheid van het diploma is 2 jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd als men
heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling van een instructeur Lotus.
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4.

Opleiding voor het diploma instructeur Lotus

Opleiding / opleider
De opleiding voor het diploma instructeur Lotus wordt verzorgd door de koepelorganisaties
en valt onder de verantwoordelijkheid van de koepelorganisaties. De opleiding wordt
doorgaans gegeven door een team bestaande uit een ervaren instructeur Lotus, een
didacticus en een medisch docent.
Beoordeling competentie
De competentie van de kandidaten wordt beoordeeld tijdens een door Het Oranje Kruis af te
nemen examen. Het examen wordt door de opleidingsorganisatie zelf aangevraagd en
geregeld met een door Het Oranje Kruis samengesteld team van examinatoren conform de
richtlijnen van Het Oranje Kruis. Het examen bestaat uit verschillende onderdelen. Het heeft
betrekking op lotus- en didactische vaardigheden.
Administratie en procedure
1) De koepelorganisatie organiseert de opleiding tot lotusinstructeur.
2) De verantwoordelijkheid van de organisatie van het examen ligt bij de
koepelorganisatie in overleg met de examinatoren. De inhoud en opzet zijn
vastgelegd door Het Oranje Kruis.
3) De planning van een examen ligt bij de koepelorganisatie en dient ten minste 6
weken voor de examendatum aangevraagd te zijn bij Het Oranje Kruis, waarbij
tevens de kandidaten voor het examen aangemeld worden.
4) Wanneer Het Oranje Kruis geen examinatoren beschikbaar heeft op de door de
koepelorganisatie voorgestelde datum/data, zal Het Oranje Kruis in overleg met de
koepelorganisatie een andere examendatum vaststellen.
5) De uitslag van het examen is competent of (nog) niet competent.
6) De uitslag wordt door Het Oranje Kruis bekend gemaakt aan de kandidaten en de
koepelorganisatie.
7) Het Oranje Kruis certificeert de competent bevonden kandidaten en zorgt voor
toezending van de certificaten.
Verlenging
De geldigheid van het diploma is 2 jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd wanneer
men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling van een door Het Oranje
Kruis erkende lotusexaminator
5.

Opleiding voor het certificaat Lotusprofessional

Opleiding / opleider
De opleiding wordt verzorgd door een instructeur Lotus samen met een medisch docent. Dit
team kan in voorkomende gevallen aangevuld worden met personen die beschikken over
een op het onderwerp betrekking hebbende specialistische deskundigheid. De opleiding valt
onder verantwoording van een door de koepelorganisatie erkende lotusstudiekring.

Beoordeling competentie
Of iemand voldoet aan de eindtermen voor het certificaat Lotusprofessional wordt tijdens de
opleiding bepaald door het instructieteam door middel van een aftekenkaart, waarop de
competenties, die door Het Oranje Kruis zijn vastgesteld, vermeld staan. Deze aftekenkaart
is aan te vragen bij Het Oranje Kruis of te downloaden van www.hetoranjekruis.nl. Toezicht
hierop d.m.v. consulenten vanuit de koepelorganisatie aangewezen door het Oranje Kruis
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Administratie en procedure
1) De door de koepelorganisatie erkende lotusstudiekring organiseert de opleiding
Lotusprofessional.
2) De door de koepelorganisatie erkende lotusstudiekring informeert Het Oranje Kruis,
door middel van het daarvoor bestemde formulier, over de uitslag van de opleiding.
Dit formulier is aan te vragen bij Het Oranje Kruis of te downloaden van
www.hetoranjekruis.nl.
3) Het Oranje Kruis certificeert de competent bevonden cursisten en verzendt de
certificaten aan de door de koepelorganisatie erkende lotusstudiekring, die voor de
verdere verspreiding zorgt.
Verlenging
De geldigheid van het certificaat is 2 jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd wanneer
men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling van het daartoe bevoegde
instructie team.
6.

Certificaat Lotusspecialist

Opleiding / opleider
De lotusspecialist is een lotusslachtoffer die zijn lotusdeskundigheid combineert met een
beroep, dat hij eventueel al actief uitoefent of een lotusslachtoffer dat d.m.v. scholing en/of
training zich bijzondere c.q. specifiek vaardigheden heeft eigen gemaakt. De certificering
geschiedt door Het Oranje Kruis op voordracht van een koepelorganisatie. De lotusspecialist
kan optreden als gastdocent met een specifieke deskundigheid op een bepaald gebied.
Beoordeling competentie
De competentie wordt bepaald door middel van intercollegiale toetsing.
Administratie en procedure
1) De koepelorganisatie selecteert met een team dat ten minste bestaat uit een ervaren
instructeur Lotus en een medisch docent de voor het predicaat lotusspecialist in
aanmerking komende kandidaten. De hiervoor in aanmerking komende kandidaten
dienen lid van een koepelorganisatie te zijn.
2) De koepelorganisatie richt zich met een met een met voldoende motivering
omgeven verzoek tot Het Oranje Kruis om iemand het predicaat lotusspecialist te
verlenen.
3) Het Oranje Kruis onderzoekt of de geselecteerde persoon aan de eindtermen van
lotusspecialist voldoet.
4) De uitslag van de competentiebeoordeling wordt door Het Oranje Kruis bekend
gemaakt aan de kandidaat.
5) Het Oranje Kruis certificeert de competent bevonden kandidaat en verzendt de
certificaten naar de competent bevonden lotusspecialist.
Verlenging
De geldigheid van het certificaat is 2 jaar en kan steeds met 2 jaar worden verlengd wanneer
men heeft aangetoond nog competent te zijn, dit ter beoordeling door middel van
intercollegiale toetsing.
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Bijlage

Opleidingen (inclusief eindtermen)

ALGEMENE DOELSTELLING LOTUSOPLEIDING

Ten behoeve van het onderwijs2 in de eerste hulp op medisch en psychologisch
verantwoorde wijze uitbeelden van slachtoffers 3 in (ongevals)situaties, die de werkelijkheid
zoveel mogelijk benaderen.

2
3

Met onderwijs worden in deze notitie bedoeld: lessen, examens, oefeningen en wedstrijden.
Met slachtoffer wordt bedoeld iemand die een acuut optredende, al of niet levensbedreigende
stoornis in zijn lichamelijke en/of geestelijke gezondheidstoestand heeft en naar zijn oordeel of dat
van zijn omgeving hulp nodig (een hulpvraag) heeft.
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1

Opleiding Jeugdlotus  diploma Jeugdlotus

Doelgroep
Bezitters van het diploma Jeugd Eerste Hulp A of B, die de leeftijd van 12 jaar hebben
bereikt en nog geen 15 jaar zijn.

Doelstelling
Het al dan niet onder begeleiding van een gecertificeerd lotusslachtoffer uitbeelden van
slachtoffers in ongevalssituaties ten behoeve van het onderwijs in de eerste hulp.

Eindtermen (tevens competentiebeschrijving)
Na het volgen van de opleiding moet aan de volgende eisen worden voldaan om in het bezit
te komen van het DIPLOMA JEUGDLOTUS.
1

Grimematerialen

Hij kan:
 de materialen die nodig zijn voor het grimeren van stoornissen en letsels benoemen;
 de voor- en nadelen beschrijven van brooddeeg, Caran d'Ache, Dermawax en andere
gelijkwaardige materialen;
 aangeven dat en waarom moet worden gelet op de veiligheid van de te gebruiken
grimematerialen;
 de aangebrachte grime met huidvriendelijke afschminkmaterialen verwijderen.
2

Namaakweefsel

2.1

Hij kan namaakweefsel (brooddeeg, Caran d'Ache, Dermawax of een gelijkwaardig
materiaal):

op de juiste kleur brengen;

op de juiste plaats aanbrengen;

van de juiste structuur (poriën) en beharing voorzien;

zodanig op de huid aanbrengen dat de grens tussen de echte huid en
het namaakweefsel niet te zien is;

op de juiste wijze toepassen voor het nabootsen van verschillende
verwondingen.

2.2

Hij kan vertellen van welke omstandigheden de keuze van het materiaal afhankelijk is
en wanneer welk materiaal het best kan worden gebruikt.
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3

Grimeren en acteren

Hij kan de verschijnselen van een aantal stoornissen en letsels op didactisch verantwoorde
wijze zodanig grimeren en acteren dat zij:
 de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen;
 in overeenstemming zijn met de geldende fysiologische en pathofysiologische
inzichten;
 het gevolg kunnen zijn van de aangegeven oorzaak;
 herkenbaar en geloofwaardig zijn voor de (jeugd) eerstehulpverlener (in opleiding).
De desbetreffende stoornissen en letsels zijn:
 snijwond;
 scheurwond / lapwond;
 schaafwond;
 neusbloeding;
 eerste- en tweedegraads brandwonden;
 gesloten botbreuk van het onderbeen;
 gesloten botbreuk van onderarm en pols;
 bewusteloosheid;
 flauwte.
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4

Opleiding Lotusslachtoffer

 diploma Lotusslachtoffer

Doelgroep
Bezitters van een geldig diploma Eerste Hulp.
Doelstelling
Het ontwerpen, ensceneren en het op medisch en didactisch verantwoorde wijze grimeren
en acteren van de verschijnselen van stoornissen en letsels ten behoeve van het onderwijs
en examinering in de eerste hulp.
Integratie van het ontwerpen en ensceneren en het grimeren en acteren
ONTWERPEN

GRIMEREN

ACTEREN

ENSCENEREN

Eindtermen (tevens competentiebeschrijving)
Na het volgen van de opleiding moet aan de volgende eisen worden voldaan om in het bezit
te komen en te blijven van het DIPLOMA LOTUSSLACHTOFFER.
1

Grimeren en acteren

1

Grimematerialen

Hij kan:
 de materialen die nodig zijn voor het grimeren van stoornissen en letsels benoemen;
 de voor- en nadelen beschrijven van brooddeeg, Caran d'Ache, Dermawax en andere
gelijkwaardige materialen;
 aangeven dat en waarom moet worden gelet op de veiligheid van de te gebruiken
grimematerialen;
 de aangebrachte grime met huidvriendelijke afschminkmaterialen verwijderen.
2

Namaakweefsel

2.1

Het simulatieslachtoffer kan namaakweefsel (brooddeeg, Caran d'Ache, Dermawax of
een gelijkwaardig materiaal):

op de juiste kleur brengen;

op de juiste plaats aanbrengen;

zodanig op de huid aanbrengen dat de grens tussen de echte huid en het
namaakweefsel niet te zien is (uitstrijken);

van de juiste structuur (poriën) en beharing voorzien;
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2.2

op de juiste wijze toepassen voor het nabootsen van verschillende
verwondingen.

Hij kan vertellen van welke omstandigheden de keuze van het materiaal afhankelijk is
en wanneer welk materiaal het best kan worden gebruikt.
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3

Grimeren en acteren

Hij kan de verschijnselen van een aantal stoornissen en letsels op didactisch verantwoorde
wijze zodanig grimeren en acteren dat zij:
 de werkelijkheid zoveel mogelijk benaderen;
 in overeenstemming zijn met de geldende fysiologische en pathofysiologische
inzichten;
 het gevolg kunnen zijn van de aangegeven oorzaak;
 herkenbaar en geloofwaardig zijn voor de eerstehulpverlener (in opleiding).
De desbetreffende stoornissen en letsels zijn:
 snijwond;
 steekwond;
 scheurwond / lapwond;
 schaafwond;
 neusbloeding;
 eerste-, tweede- en derdegraads brandwonden in relatie tot hun ontstaanswijze;
 ernstige uitwendige bloeding aan onderarm en onderbeen;
 kneuzing en verstuiking;
 gesloten en open botbreuk van het onderbeen;
 gesloten botbreuk van onderarm en pols;
 gesloten botbreuk van de bovenarm;
 gesloten botbreuk van het sleutelbeen;
 stoornissen van het bewustzijn (verminderd bewustzijn, bewusteloosheid);
 flauwte;
 shock;
 warmteletsels;
 koudeletsels.
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3

Ontwerpen en ensceneren

Hij kan:
 ongevalstoedrachten ontwerpen en de daarbij behorende ongevalssituaties
ensceneren, die:
· overeenstemmen met de (mogelijke) werkelijkheid;
· geloofwaardig en herkenbaar zijn;
· door de eerstehulpverlener (in opleiding) als (bijna) werkelijk worden ervaren;
· de hierboven genoemde stoornissen en letsels tot gevolg kunnen hebben;
· bijdragen aan het bereiken van de didactische doelstelling;
 situaties ontwerpen en ensceneren waarin een acuut optredende stoornis in de
gezondheidstoestand is ontstaan;
 ontwerpen met bijbehorende enscenering maken voor ongevalstoedrachten en
situaties, ten behoeve van Eerste Hulp-oefenbijeenkomsten, lessen, wedstrijden
enzovoort;
 ongevallen in scène zetten.
4

Uitbeelden van slachtoffers

Hij kan:
 de verschijnselen van de hierboven genoemde stoornissen en letsels op medisch,
psychologisch en didactisch verantwoorde wijze uitbeelden in de ontworpen en
geënsceneerde (ongevals)situatie;
 rekening houden met de psychologische reacties van slachtoffers en hulpverleners.
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5

Opleiding instructeur Lotus

 diploma instructeur Lotus

Doelgroep
Bezitters van een geldig diploma Eerste Hulp en een geldig diploma Lotusslachtoffer en
lotusprofessional
Bevoegdheden
Een instructeur Lotus is bevoegd om
 vast te stellen of een lotusslachtoffer competent is de opleiding voor het diploma
Jeugdlotus te geven;
 vast te stellen of cursisten van de jeugdlotusopleiding competent zijn;
 samen met een medisch-docent gediplomeerde eerstehulpverleners op te leiden voor het
diploma Lotusslachtoffer;
 samen met een medisch-docent gediplomeerde lotusslachtoffers te begeleiden bij het op
peil houden en verder ontwikkelen van hun kennis en vaardigheden;
 samen met een medisch-docent gediplomeerde lotusslachtoffers op te leiden voor het
certificaat Lotusprofessional.
EINDTERMEN (tevens competentiebeschrijving)
1

Algemeen

De instructeur Lotus kan:
 in teamverband met andere lesgevers optreden;
 in en met een groep werken;
 cursisten stimuleren en motiveren;
 cursisten (bege)leiden tijdens de vervolgopleiding;
 objectief oordelen;
 alle lotusvaardigheden fysiek uitvoeren.
2

Lotusvaardigheden

De instructeur Lotus voldoet aan de eindtermen voor het:
 diploma Eerste Hulp;
 diploma Lotusslachtoffer.
3

Instructievaardigheden

De instructeur Lotus kan uitleggen:
 hoe een leerproces verloopt;
 hoe een les moet worden opgebouwd;
 welke didactische werkvormen kunnen worden gebruikt.
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De instructeur Lotus kan:
 een onderwijsleersituatie ontwikkelen en uitvoeren die aansluit bij de doelgroep;
 leerdoelen formuleren gericht op het aanleren van kennis en vaardigheden;
 de onderdelen van een les tot een logisch geheel samenvoegen (aansluiten bij
opleiding, kennisniveau en achtergrond van de cursisten);
 een lesschema opstellen, waarin worden aangegeven de
 leerdoelen;
 beginsituatie;
 leerstof;
 didactische werkvormen;
 leeractiviteiten;
 leer- en hulpmiddelen;
 wijze van gezamenlijk oefenen;
 wijze van evalueren;
 een les geven aan een groep;
 vaardigheden en competenties beoordelen en corrigeren.
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6

Opleiding Lotusprofessional

 certificaat Lotusprofessional

Doelgroep
Bezitters van een geldig diploma Eerste Hulp en een geldig diploma Lotusslachtoffer
Vaardigheden



ontwerpen en ensceneren, ook van grote ongevallen en rampen
grimeren en acteren van speciale stoornissen en letsels

Eindtermen (tevens competentiebeschrijving)
Na het volgen van de opleiding moet aan de volgende eisen worden voldaan om in het bezit
te komen en te blijven van het certificaat Lotusprofessional.
1.

Hij voldoet aan de eindtermen voor het diploma Lotusslachtoffer.

2.

Hij kan grote ongevallen en rampen ontwerpen en hierin slachtoffers uitbeelden.

3.

Hij kan toedrachten ontwerpen en de daarbij behorende (ongevals)situaties
ensceneren, die de volgende stoornissen en letsels tot gevolg kunnen hebben:
 bijtwond
 kneuswond
 zaagwond
 splinter in de huid
 spataderlijke bloeding
 ernstige slagaderlijke bloedingen
 afgerukt lichaamsdeel
 chemische letsels
 gesloten botbreuk bekken, dijbeenhals, bovenbeen, knieschijf, enkel
 botbreuk borst- of lendenwervels, halswervels, onderkaak, ribben
 ontwrichting schouder
 peesletsels
 oogletsels
 doordringende borstwond en doordringende buikwond
 stoornissen in het bewustzijn als gevolg van ziekten (suikerziekte, epilepsie,
circulatiestoornissen in de hersenen)
 hartinfarct
 stoornissen van de ademhaling door verdrinking, verstikking, verslikking,
aangezichtsletsel
 schot- en scherfwonden
 vuurwerkletsels
 blast
 stoornissen en letsels als gevolg van beknelling
 sportletsels

4.

Hij kan de onder (3) genoemde stoornissen en letsels grimeren en acteren

5.

Hij kan de verschijnselen van deze stoornissen en letsels uitbeelden in de ontworpen
en geënsceneerde (ongevals)situatie
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Handboek Lotusopleiding

7

Lotusspecialist

Doelgroep
Bezitters van een geldig diploma Lotusslachtoffer
Speciale vaardigheden
Vaardigheden die men heeft op basis van een beroep dat men eventueel al actief uitoefent
en dit combineert met zijn lotusdeskundigheid.
Eindtermen (tevens competentiebeschrijving)
Worden vastgesteld d.m.v. intercollegiale toetsing en geaccordeerd door Het Oranje Kruis.
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