Proces hercertificering diploma instructeurs Eerste Hulp (IEH)
Het diploma instructeur Eerste Hulp is 2 jaar geldig. De hercertificering van de diploma’s IEH vindt
één keer per twee jaar op 1 oktober plaats. Dit gebeurt op basis van het persoonlijke dossier.
Tijdspad

+ bijbehorende documenten

Datum diploma
- u behaalt het diploma IEH
- in PE-online wordt automatisch een persoonlijk dossier voor u
aangemaakt.

Informatie accreditatiesysteem instructeurs
Eerste Hulp (toegezonden met diploma)

Start hercertificeringsperiode (datum X)
De certificeringsperiode begint op de eerste 1 september na het
behalen van het diploma IEH.*

Toegang persoonlijke dossier &
Toelichting persoonlijke dossier

Einddatum van de hercertificeringsperiode (datum Y)
Vanaf datum X heeft u 2 jaar om aan de hercertificeringsvoorwaarden te
voldoen.
Tussen datum X tot datum Y
U werkt aan de hercertificeringsvoorwaarden:
u volgt nascholing binnen en/of buiten een rayon, waarvoor
nascholingspunten worden ontvangen
u laat uw competenties door een rayon beoordelen, zowel
eerste hulpvaardigheden (iedere 4 jaar) als
instructievaardigheden ( iedere 2 jaar)
In uw PE dossier kunt u op ieder gewenst moment controleren of de
punten worden bijgeschreven en de competenties afgetekend.
Jaar Y, het jaar van hercertificering
In februari/maart controleert Het Oranje Kruis alle dossiers die dat jaar
gehercertifieerd moeten worden. Als u op dat moment nog niet aan de
voorwaarden voldoet krijgt u daarvan per e-mail bericht.

Voorwaarden hercertificering
Individueel gevolgde nascholingen &
Bewijs van deelname
Voorbeeld competentielijst &
Checklist voor de beheersing instructie
eindtermen

Controleren stand van zaken
hercertificeringsvoorwaarden

In juli/augustus controleert Het Oranje Kruis de dossiers nogmaals.
Voldoet u nog niet aan de voorwaarden dan wordt u opgeroepen om te
controleren of alles goed is geregistreerd.
In september worden alle persoonlijke dossiers die voldoen aan de
eisen op hercertificeren gezet.
In de laatste week september verzendt Het Oranje Kruis de nieuwe
diploma’s naar het rayon of, als niet bekend is bij welk rayon de IEH is
aangesloten, naar diens huisadres.
Half oktober: aanmaak nieuwe 2 jarige periode in PE-online.
In november vindt nogmaals controle plaats van de persoonlijke
dossiers die nog niet op voldoende stonden. Bij een voldoende dossier
vindt individuele nazending van het diploma plaats, waarbij extra
administratiekosten in rekening worden gebracht.
* Met dien verstande dat bij het behalen van het diploma IEH in de
maand september, de certificeringsperiode begint op 1-9 van diezelfde
maand. 1 november 2013
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