Uitleg hercertificering (verlenging)op het Portaal
Bestemd voor gebruik door:
• Contactpersonen van opleidingsinstituten
• Instructeurs Eerste Hulp
Halfjaarlijkse hercertificeringsoverzichten die door Het Oranje Kruis aangemaakt en verstuurd worden zijn vanaf
vandaag ook in het portaal te vinden. Lees het is vanaf heden mogelijk om uw hercertificeringsverzoek digitaal aan
ons door te geven.

De hercertificeringsoverzichten zijn te vinden onder de betreffende organisatie waar u contactpersoon van bent.
Door op de tab ‘hercertificeringen’ te klikken krijgt u de overzichten te zien.
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U kunt de overzichten altijd blijven inzien, ook nadat uw hercertificeringsverzoeken zijn verwerkt.

Als contactpersoon/secretaris van de organisatie kunt u aangeven welke van uw kwalificatiekaarthouders
gehercertificeerd (verlengd) mogen worden. Dit doet u door op de knop toewijzen te klikken.

Per persoon kunt aangeven welke aantekeningen niet verlengd mogen door deze uit te vinken. U hoeft niet de
complete lijst in één keer in te vullen, u kunt tussentijds de lijst opslaan.
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U kunt het hercertificeringsoverzicht meerdere keren bewerken. Wanneer u het diplomanummer van de Instructeur
Eerste Hulp heeft ingevuld die de kaart gaat beoordelen en de lijst heeft opgeslagen, is uw keuze definitief gemaakt .
Uw hercertificeringsoverzicht is dan toegewezen aan een Instructeur Eerste Hulp en deze is dan de enige die de lijst
mag aanpassen. U kunt dan de lijst alleen nog maar inzien. (lees niet meer te wijzigen)

Als u de Instructeur Eerste Hulp heeft toegewezen krijgt u de bevestiging in beeld te zien. De betreffende Instructeur
Eerste Hulp ontvangt van ons een e-mail dat er een hercertificeringsoverzicht voor hem/haar klaar staat.
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Als de Instructeur Eerste Hulp inlogt krijgt hij de volgende menuoptie erbij te zien. Door hierop te klikken krijgt deze
de openstaande hercertificeringsoverzicht (en) te zien.

De hercertificeringsoverzichten waarvan de vervaldatum nog moet plaatsvinden, mogen bewerkt worden.
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De Instructeur Eerste Hulp word verzocht het hercertificeringsoverzicht te controleren en de vinkjes uit te zetten bij
de kwalificatiekaarthouders die niet gehercertificeerd (verlengd) mogen worden. Ook de Instructeur Eerste Hulp
hoeft de hele kaart niet in een keer te behandelen, ook hij/zij mag het hercertificeringsoverzicht tussentijds opslaan.
Dit kan zolang het vinkje definitief doorvoeren niet is aangevinkt.
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Als de Instructeur Eerste Hulp klaar is met het controleren van de lijst dan zet deze het vinkje voor ‘akkoord &
definitief invoeren’. Als hierna op opslaan gedrukt wordt is de lijst definitief en kan niet meer worden aangepast.
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De Instructeur Eerste Hulp krijgt dit in het beeld te zien en kan niets meer aanpassen.

De organisatie van wie het hercertificeringsoverzicht is, krijgt een e-mail waarin staat dat het
hercertificeringsoverzicht is afgehandeld door de toegewezen Instructeur Eerste Hulp.
Het Oranje Kruis zal vervolgens uw hercertificeringsoverzicht beoordelen en controleren.
Indien akkoord zal uw hercertificeringoverzicht worden gefinaliseerd. U ontvangt dan binnen twee uw
hercertificeringspasjes.
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