
 

Beste gastouder, 
 

Deze nieuwsbrief gaat over uw kinder-EHBO van 2017: 
 

 Voor wie is deze nieuwsbrief? 

 LET OP: IedereenEHBO.nl heet nu Livis.nl 

 5 stappen om de cursus te herhalen 

 Vraagouders en partners meedoen aan kinder-EHBO? 

 Nog even dit en SAMENGEVAT. 

Pekénios 
Uw gastouderbureau 

     Nieuwsbrief    
Jaargang 2016, 15 december 

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar: info@pekenios.nl of bel 085 - 877 97 24 

LET OP: IedereenEHBO.nl is van naam veranderd! 

Vervolg op pagina 2  ˃˃˃ 

Pagina 1 

     heet nu: 

 

Zeer waarschijnlijk heeft u het al gelezen in de emails die “IedereenEHBO.nl” u heeft gestuurd de afgelopen maanden, maar zij 

zijn van naam veranderd en ze heten nu Livis. Deze naamswijziging hebben ze doorgevoerd omdat ze behalve EHBO nu ook 

andere cursussen aanbieden. Dit zijn hun nieuwe contactgegevens: 

 Website:  www.livis.nl 

 Telefoonnummer: 010 - 423 06 00 (8.00 - 22:00 uur) 

In 5 stappen eenvoudig de  EHBO cursus herhalen.  

Stap 1: Email met een verzoek de cursus te starten 

U ontvangt voor 1 januari 2017 een email van “Suzanne van Livis”, een uitnodiging uit naam van Pekénios 

om uw cursus “EHBO VOOR GASTOUDERS” te starten.  

Let op: alleen via die email is deze cursus voor u GRATIS, anders niet! Deze email kan maar 1x gebruikt 

worden en is persoonsgebonden.  

Klik in die email op “Start Cursus”. Er opent zich een internetscherm, doorloop het proces dat nu wordt opgestart.  

Heeft u vragen tijdens dit  proces, bel dan gerust direct met Livis: 010 - 423 06 00. Zij staan voor u klaar, dat is zo afgespro-

ken, omdat zij in hun systeem kunnen en wij niet! 

Voor wie is deze nieuwsbrief? 

Deze nieuwsbrief is in eerste plaats voor alle gastouders van wie hun kinder-EHBO certificaat tussen januari 

2017 en 15 april 2017 afloopt. Het is belangrijk dat u dit certificaat opnieuw behaald vóórdat deze verloopt. Op uw 

EHBO certificaat kunt u de precieze datum zien tot wanneer deze geldig is.  

 

(Vraag) ouders en/of partners die ook kinder-EHBO willen herhalen of starten kunnen ook meedoen, lees hier-

voor de aanwijzingen op de laatste pagina onder het kopje “vraagouders en partners meedoen?” door. 



 

Pekénios 
Uw gastouderbureau 

     Nieuwsbrief    
Jaargang 2015, 10 juli  

Vragen of opmerkingen? Stuur een email naar: info@pekenios.nl of bel 085 - 877 97 24 

Pagina 2 

Vervolg op pagina 3  ˃˃˃ 

Stap 2: Inschrijven op een praktijkbijeenkomst 

Het is belangrijk dat u zich allereerst inschrijft voor een PRAKTIJKSESSIE van uw keuze:   

A. Bent u nog niet ingelogd op www.livis.nl? Klik op inloggen op www.livis.nl, rechts bovenin met uw email-

adres en het wachtwoord van Livis. Wachtwoord kwijt? Dan kunt u via hun website een nieuwe aanvragen. 

B. Zoek nu een bijeenkomst die vroeger ligt dan de datum waarop uw huidige certificaat verloopt! 

 Cursusnaam =  “EHBO voor gastouders” 

 Kies uw bijeenkomst en schrijf u in (dit is GRATIS, als u moet betalen gaat het niet goed! Bel 

dan Livis 010 - 423 06 00) 

D. U ontvangt een bevestigingsemail van “Livis.nl” inzake uw praktijksessie.  

E. Houdt u rekening met de onkosten die in rekening worden gebracht als u zich te laat afmeldt of wijzigt en als u uw 

praktijksessie niet behaald. (zie pagina 3 onder het kopje “Nog even dit en SAMENGEVAT”). 

F. Vragen? Bel met Livis: 010 - 423 06 00 (8.00 - 22.00 uur) 

Stap 3: Theorie doornemen en vragen beantwoorden 

Vooraf aan uw praktijksessie moet u met goed gevolg de theorie doorlopen hebben: 

A. Inloggen op www.livis.nl via “inloggen” rechts bovenin met uw emailadres en wachtwoord van Livis (indien u nog niet inge-

logd bent). Wachtwoord kwijt? Dan kunt u via hun website een nieuwe aanvragen 

B. U doorloopt de theorie in ongeveer 4-6 uur, afhankelijk van uw eigen tempo. Er kan tussentijds ge-

pauzeerd worden, het systeem houdt de voortgang bij, ook als bijv. de verbinding wegvalt. 

C. De tekst wordt automatisch opgelezen, maar u kunt dat ook pauzeren en zelf de tekst lezen en door-

klikken. 

D. Aan het einde van elk hoofdstuk is een tussentijdse toets om uw eigen kennis te testen, deze tellen 

niet mee met de 80% score van de vragen die u dient te behalen bij de eindtoets.  

E. Aan het einde van alle hoofdstukken komt de eindtoets, LET OP: u dient deze vragen voor minimaal 80% correct beant-

woord te hebben om mee te mogen doen met uw praktijksessie. 

F. U mag binnen 30 dagen nadat u bent gestart de theorie en toetsen onbeperkt (gratis) herhalen, totdat u bent geslaagd. 

Stap 4: Wat meenemen naar de praktijksessie? 

Zodra u naar de praktijksessie van uw keuze gaat dient u het volgende mee te nemen: 

1. Legitimatiebewijs (paspoort of ID kaart) 

2. Kopie van uw behaalde theoriecertificaat !! 

Stap 5: Alles afronden: Rode Kruis certificaat printen en in gastoudermap doen 

Nadat  u ook uw praktijksessie goed heeft afgerond staat na 48 uur uw Certificaat van het Rode 

Kruis digitaal op de website van www.Livis.nl (inloggen) 

A. Rechts bovenin inloggen op www.Livis.nl  met uw emailadres en wachtwoord van Livis. 

B. Klik in het horizontale menu op “certificaten” 

C. Print het juiste certificaat, namelijk met de naam “Cursuscertificaat” en bewaar deze in uw 

gastoudermap voor controle van de GGD. 

D. Heeft u geen certificaat ontvangen na 48 uur, dan bent u niet geslaagd. Neemt u dan contact met ons op. 
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Veel succes en groeten van Team Pekénios 

Vraagouders en partners meedoen? 

Mocht uw partner of één van de vraagouders zich ook willen inschrijven, dan kan dat. 

De kosten hiervoor zijn normaal gesproken € 89,95, maar via ons krijgen zij € 10,00 korting 

op dit tarief, dus betalen ze maar € 79,95. 

 

Stuurt u ons een email naar: info@pekenios.nl, dan sturen wij hen ook een email vanuit Livis 

nadat we de betaling via onze bank hebben ontvangen. 

VRAGEN?? 

Heeft u vragen vanaf het moment dat u via de email start, zich aanmeldt bij 

“Livis.nl”, tijdens de cursus of algemeen wilt starten?  

 bel dan direct Livis.nl: 010 - 423 06 00 (tussen 8.00 - 22.00 uur) 

 Zij zijn de specialisten van hun website en cursussen en geven u de beste begelei-

ding op dat gebied, zo is dat afgesproken. Wij kunnen niet in hun systeem meekijken.  

 Mocht u hinder ondervinden of klachten over hen hebben, dan horen wij dat natuur-

lijk graag, zodat wij kunnen bijsturen. 

Heeft u algemene vragen over deze nieuwsbrief? 

 Dan kunt u contact met ons opnemen: info@pekenios.nl of 085 - 877 97 24 

 Starten doet u via de email van Livis die u vóór 1 januari 2017 ontvangt (stap 1) 

 U schrijft zich in voor de praktijksessie, u mag zelf kiezen waar en wanneer, als het maar vóór de 

datum is dat uw huidige EHBO certificaat verloopt. (stap 2). 

 ONLINE neemt u uw theorie door en beantwoord minimaal 80% van de vragen van de eindtoets 

correct om mee te mogen doen met de praktijksessie. U mag binnen 30 dagen de theorie onbe-

perkt (gratis) herhalen. (stap 3) 

 Het certificaat komt van het Rode Kruis en is 2 jaar geldig vanaf de datum dat u de praktijksessie 

heeft behaald. Bijvoorbeeld: als u deze op 15 maart 2017 behaalt, moet u vervolgens vóór 15 

maart 2019 uw EHBO weer herhaalt hebben.  

 Er zijn kosten verbonden als u zich te laat afmeldt voor uw praktijkbijeenkomst of als u de praktijkbijeenkomst niet be-

haald, namelijk (BELANGRIJK):  

 € 55,00 als u de praktijksessie overnieuw moet doen of als u zich binnen 2 dagen vóór de bijeenkomst afmeld. 

 €15,00 als u zich tussen de 7 dagen en 3 dagen vóór de bijeenkomst afmeldt 

 Gratis als u zich tot 7 dagen vooraf aan de bijeenkomst afmeldt / wijzigt (u mag 1x gratis wijzigen). 

Nog even dit en SAMENGEVAT! 


