Controleren stand van zaken hercertificeringsvoorwaarden diploma
instructeur Eerste Hulp (IEH)
In uw persoonlijke dossier in PE-online gaat komt u na het inloggen direct in Mijn Dossier en Status.
Hier ziet u per onderdeel tot welke datum u de tijd heeft om aan de hercertificeringsvoorwaarden te
voldoen Door het onderdeel uit te klappen ziet u uw behaalde punten of de afgetekende
competenties.
Voor hercertificering van uw diploma IEH per 1 oktober is het van belang dat u op 31 augustus van
datzelfde jaar aan de voorwaarden voldoet:
 Totaal minimaal 28 scholingspunten; waarvan minimaal 8 bij onderdeel 2 (EH-vaardigheden)
en minimaal 8 bij onderdeel 4 (instructie). De overige 12 punten zijn vrij te verdelen over de
onderdelen 2, 4 of 5.
Per onderdeel wordt aangegeven of het voldoende of onvoldoende is.
 Onderdeel 3 (instructievaardigheden) afgetekend
 Onderdeel 1 (Eerste Hulpvaardigheden): hiervoor geldt een 4-jaarlijkse periode.
Hercertificering van de diploma’s (instructeur) LOTUS, instructeur Jeugd. Voor hercertificering van
deze kwalificaties moet u voldoen aan de daarvoor geldende voorwaarden. Als deze nog niet zijn
afgetekend in PE-online staat uw persoonlijke dossier, wat dat onderdeel betreft, nog op
onvoldoende. Als u al wel voldoet aan de hercertificeringsvoorwaarden van het diploma instructeur
Eerste Hulp ontvangt u een diploma IEH zonder de betreffende kwalificatie.
Hercertificering van de aantekeningen EH bij Sportongevallen,(I) EH bij Wandelletsel en(I) EH aan
Kinderen
Voor hercertificering van aanvullende aantekeningen moeten uw competenties volgens de daarvoor
geldende voorwaarden worden afgetekend door een rayon. Deze vallen onder onderdeel 1 losse
modulen. Als dit nog niet is gebeurd staat uw persoonlijke dossier, wat dat onderdeel betreft, nog op
onvoldoende.
Zodra uw hercertificering op 1 oktober heeft plaatsgevonden, start de nieuwe periode voor
nascholingspunten en beoordeling van instructiecompetenties. In uw persoonlijke dossier wordt een
nieuwe 2 jarige periode aangemaakt. De afgeronde periodes kunt u in het archief terugvinden.
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