Handleiding cursus EHBO voor Gastouders en Vraagouders, met een
kortingscode van Thuis van Huis
Bent u (nog) niet in het bezit van een geldig EHBO diploma of bent u toe aan een herhalingscursus?
Hierbij informeren we u graag over onze nieuwe werkwijze voor de (herhalings)cursus EHBO aan
kinderen. Samen met IedereenEHBO bieden we de mogelijkheid om u als gastouder of vraagouder
zelf te laten bepalen waar en wanneer u uw EHBO (herhalings)cursus wilt volgen.
Hieronder vindt u de handleiding voor het inloggen. De kortingscode en verdere informatie met
betrekking tot vergoeding van kosten, kunt u bij ons per mail aanvragen.
Heeft u een kortingscode van IedereenEHBO? Volg dan onderstaande stappen om gebruik te maken
van uw korting. Bij Stap 5 van deze handleiding vult u de code in en wordt uw korting verwerkt in de
bestelling.


Stap 1. Ga naar de pagina EHBO voor Gastouders



U gaat naar de website van IedereenEHBO en kies in het blauwe menu ‘Cursussen’ en vervolgens;
EHBO voor Gastouders wanneer u de hele cursus als gastouder nog dient te volgen
Herhalingscursussen en vervolgens; Eerste Hulp aan Kinderen, speciaal voor Gastouders –
Herhaling; wanneer u als gastouder alleen de herhaling hoeft te doen
EHBO bij kinderen; voor vraagouders (u ontvangt dan GEEN certificaat)



Stap 2. Klik op “schrijf je nu in”




Klik op de “Schrijf je nu in” button op de pagina
“Eerste Hulp aan Kinderen, Speciaal voor Gastouders” of
“Eerste Hulp aan Kinderen, speciaal voor Gastouders – Herhaling” of
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“EHBO bij kinderen”
Afhankelijk van de reden waarom u de cursus wilt volgen en of u vraag- of gastouder bent.



Stap 3. Bestel de cursus
Vervolgens ziet u dat er twee onderdelen voor u klaar staan om te bestellen:
 De cursus EHBO voor Gastouders (bestaande uit een online theoriedeel en een
praktijkdeel) van € 89,95 en
 de kosten voor de verplichte registratie bij Het Oranje Kruis van € 10,00.
Het standaard aantal te bestellen cursussen is 1. U kunt hier eventueel meer cursussen bestellen.
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Klik vervolgens op Betalen onderaan de pagina.


Stap 4. Vul uw gegevens in
Op deze webpagina heeft u twee mogelijkheden:
1. Als u al eerder bent ingeschreven kunt u meteen inloggen.
2. Zo niet, dan moet u zichzelf inschrijven door de verplichte velden in te vullen. Let op dat uw
gegevens correct zijn ingevuld in verband met het officiële certificaat van Het Oranje Kruis.



Stap 5. Vul uw kortingscode in
U bent nu aangekomen op de laatste stap van de betaling. Op deze webpagina kunt u uw
kortingscode invullen en de juiste betaal methode kiezen.
In de volgende stap ziet u de aangepaste prijs.



Stap 6. Rond uw bestelling af door te betalen
U kunt betalen via iDeal of met een credit card. Dit vindt plaats via een beschermde
betaalomgeving. U kunt eventueel ook kiezen om zelf geld over te maken, maar hier zijn wel
extra kosten aan verbonden. Betalen met iDeal of Credit Card is zonder extra kosten.
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Stap 7. Uw cursus staat direct klaar
U kunt gelijk van start met uw cursus via uw persoonlijke pagina in de online campus
(www.iedereenehbo.nl/campus)



U kunt zich al aanmelden voor een praktijktraining. LET OP; u moet de theorie afgerond hebben
voor u deel kunt nemen aan de praktijktraining!

Voor vragen kunt u ons uiteraard altijd bellen of mailen.

Met vriendelijke groet,
Annemarie Keijzer en Lizan Roefs

Gastouderbureau Thuis van Huis
Mob: 06 45 923 193 / 06 45 265 747
E-mail: info@thuisvanhuis.net
www.thuisvanhuis.net
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