Competentiebeoordelingen invoeren van instructeurs Eerste Hulp (IEH)
Belangrijkste punten
Beoordelen alle instructeurs van uw rayon
- Eerste Hulp competenties 1 x per 4 jaar
- Instructiecompetenties 1 x per 2 jaar
Competenties invoeren in PE-online

Inleiding
Competenties kunnen alleen door rayons worden ingevoerd. Zij hebben hiervoor speciale autorisatie
(= rechten) ontvangen als beheerder.
Het gaat hier om de onderdelen:
1. Bewijs beheersing eindtermen eerstehulpvaardigheden
3. bewijs beheersing eindtermen instructievaardigheden
Met het invullen van de competenties worden deze automatisch bijgeschreven in de persoonlijke
dossiers van de betreffende instructeurs.
Competentiebeoordelingen invoeren
Als rayon bent u zowel aanbieder van nascholingen als beheerder van competentiebeoordelingen.
1. Na het inloggen in PE-online voor “beheerder”.
2. Via het menu aan de bovenkant “toevoegen competentiebeoordeling”.
3. Via een aantal stappen voert u de competentiebeoordelingen in. Volg de instructie op de
schermen.
Toelichting
- U kunt één competentie per keer beoordelen voor één IEH of een groep IEH tegelijk.
- U kunt voor deze zelfde IEH of groep IEH direct nog een competentie invoeren via de knop
“klik hier om nog een competentie in te voeren voor deze personen”
- U kunt zoeken op basis van diplomanummer. U typt allereerst een # direct gevolgd door het
diplomanummer. PE-online zoekt de betreffende instructeur. Dit kan enige seconden duren.
U kunt dan de desbetreffende instructeur selecteren.
- U kunt ook zoeken op naam. Nadat u een naam of een gedeelte van de naam heeft ingetypt,
zoekt PE-online de namen met de bijbehorende diplomanummers. Dit kan enige seconden
duren. U kunt dan de desbetreffende instructeur selecteren.
- U kunt tijd winnen door meerdere instructeurs tegelijk in te voeren. Dit gaat via de knop
“importeren”. U kunt dan een lijst met diplomanummers uit bijvoorbeeld een eigen Word of
Excel document kopiëren en plakken. Dit kan niet door middel van namen.
- LET OP Controleer voordat u bevestigt altijd of de namen juist zijn, anders wordt de
competentie bij de verkeerde IEH bijgeschreven.
- U kunt altijd de door u ingevoerde competentiebeoordelingen bekijken.
- Definitief ingevoerde beoordelingen kunt u niet meer verwijderen. Mocht dit toch
noodzakelijk zijn, dan dient u contact op te nemen met de helpdesk hercertificering IEH. U
dient dan een verklaring in te leveren. De accreditatiecommissie zal bepalen of dit terecht is.
- Voor een IEH die bij uw rayon te gast is, kunt u op dezelfde wijze competenties invoeren.
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Instructeurs die niet competent zijn
In PE-online kunnen alleen voldoende beoordeelde competenties worden afgetekend.
Het kan zijn dat u als rayon een competentie niet kan aftekenen, omdat u een IEH (op een onderdeel)
niet competent heeft beoordeeld. Als u naar verwachting deze IEH ook niet competent kunt
beoordelen voor de eerst volgende hercertificering, dient u zo snel mogelijk contact op te nemen
met de helpdesk hercertificering IEH. De helpdesk registreert dit dan in PE-online.
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