FAQ Opfriscursus voor instructeur Stop de bloeding-red een leven
Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan de opfriscursus voor instructeurs SDBREL. Door de
Covid-19 pandemie heeft het een en ander helaas vertraging opgelopen.
Wanneer wordt er gestart met de opfriscursus voor instructeurs SDBREL?
Het streven is om de cursus aan te bieden vanaf Q2 2021 (april-juni2021).
Hoe weet ik wanneer er gestart wordt?
Zodra er definitief gestart wordt ontvangt u bericht van het opleidingsinstituut waar u de cursus
heeft gevolgd.
Ik heb een nieuw e-mailadres, wie stel ik op de hoogte?
Het instituut waar u uw instructeurcursus SDBREL heeft gevolgd beheert uw gegevens.Indien uw
gegevens zijn veranderd, wil u dit dan doorgeven aan dit instituut?
Ook voor vragen omtrent het wachtwoord kunt u bij hen terecht.
Waar kan ik de opfriscursus volgen?
U kunt de opfriscursus bij een instituut volgen naar uw wens.
Kijk voor de contactgegevens op de cursuskaart van de website www.stopdebloedingredeenleven.nl
Hoe lang is mijn certificaat geldig?
Certificaten behaald NA 1-1-2020 zijn 2 jaar geldig. Voor het einde van deze 2 jaar dient u een
opfriscursus instructeur SDBREL te volgen om uw bevoegdheid om cursussen SDBREL te behouden.
Alle certificaten behaald VOOR 1-1-2020 zijn 4 jaar geldig. Deze blijven ook 4 jaar geldig.
Mijn certificaat is niet meer geldig. Hoe gaat dit nu?
Indien de geldigheidstermijn van uw certificaat verstrijkt in de periode tot aan de start van de
opfriscursus instructeur SDBREL en de eerste 3 maanden daarna heeft dit geen gevolgen. Uw
certificaat blijft in deze periode geldig totdat u de opfriscursus heeft gevolgd.
Ik ben geaccrediteerd bij Het Oranje Kruis, heeft dit gevolgen nu de opfriscursus is uitgesteld?
Voor vragen over accreditatie en geldigheid hiervan kunt u terecht bij Het Oranje Kruis zelf. Gebruik
hiervoor de voor u bekende kanalen (website, e-mail, etc.)
Wat wordt de cursusprijs?
Dit is nog niet bekend en wordt met gecommuniceerd zodra we kunnen starten met de opfriscursus.

