Toelichting persoonlijke dossier instructeurs Eerste Hulp (IEH)
Inleiding
Als hulpmiddel bij de hercertificering van IEH heeft Het Oranje Kruis gekozen voor PE-online van Xaurum, een programma dat bij vele andere organisaties in
gebruik is (bijvoorbeeld de KNMG). In dit systeem is voor elke IEH een persoonlijk dossier aanwezig waarin nascholingen en competentiebeoordelingen
worden geregistreerd
Over PE-online
- PE-online is een web-based applicatie die gebruikt kan worden met een standaard internet Browser. Hierdoor is PE-online altijd bereikbaar via
internet.
-

In verschillende schermen wordt tekst onderstreept en verschijnt een handje zodra de muis over deze tekst beweegt. Dit zijn de zogenaamde
‘hyperlinks’ waarop geklikt kan worden.

-

In de meeste schermen wordt extra uitleg gegeven. Deze uitleg is te vinden door met de muis op het vraagteken te gaan staan of door dit aan te
klikken [?].

-

Verplicht in te vullen gegevens worden aangegeven met een *. Als u vergeet een verplicht gegeven in te voeren, verschijnt er een foutmelding. PEonline laat u pas verder gaan als u deze gegevens heeft ingevoerd.

-

Informatie op een scherm kan worden uitgeprint door te klikken met de rechtermuisknop op het betreffende scherm en dan afdrukken selecteren.
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Hoe ziet mijn digitale persoonlijke dossier er uit?
Nadat u bent ingelogd in uw persoonlijke dossier komt u in het hoofdscherm.

Klikt u op Mijn gegevens en
vervolgens op Persoonlijke gegevens
dan kunt u:
- uw wachtwoord veranderen
- aangeven hoe vaak u per email een melding wil
ontvangen, dat er nieuwe
berichten in uw persoonlijke
dossier zijn .
N.B.:
- De vermelde
persoonsgegevens zijn zoals
deze bij Het Oranje kruis
geregistreerd staan. Wilt u
eventuele wijzigingen
doorgeven aan Het Oranje
Kruis?
- Wilt u veranderingen van uw
e-mailadres doorgeven aan
Het Oranje Kruis?
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Waar staan mijn beoordeelde competenties en mijn behaalde nascholingspunten?
In Mijn dossier staat uw competentielijst en de door u behaalde punten.

Tabblad Status
In het tabblad Status
ziet u de periode(s)
die voor u van
toepassing zijn. De
lopende periode ziet
u direct staan. Oude
periodes staan in
het archief.
Een periode is de 2
jaarlijkse periode
van de geldigheid
van uw diploma
instructeur Eerste
Hulp en eventuele
andere kwalificaties

Door op de gewenste
onderdeel te klikken,
krijgt u een overzicht
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van de inhoud van dat onderdeel voor die periode. Door het onderdeel uit te klappen ziet u uw behaalde punten of de afgetekende competenties.
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Tabblad Activiteiten overzicht / toevoegen
Hier ziet u alle nascholingen die u heeft gevolgd en welke competentiebeoordeling zijn gedaan.
Ook kunt u hier individuele nascholingen indienen.

Openbare agenda van nascholingen
In PE online vindt u een overzicht van alle nascholingen die openbaar zijn gesteld door aanbieders.
Daarvoor gaat u via Opleidingen naar het nascholingsoverzicht.
Toelichting bij het openbare nascholingsoverzicht:
- Via maand / jaar kunt u direct naar een bepaalde periode. Klik daarna op OK.
- Door met de muis over de nascholing te gaan ziet u meer informatie.
- Door te klikken op de nascholing krijgt u alle detailinformatie.
- Via “uitgebreid zoeken” kunt u zoeken naar specifieke nascholingen.
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