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Waarom worden de diplomapasjes per 1 september 2020 digitaal aangeboden?
Het Oranje Kruis denkt aan duurzaamheid en wil haar ecologische voetprint zo klein mogelijk
houden. Daarnaast geven steeds meer verenigingen en commerciële opleidingsinstituten aan dat
de fysieke pasjes na ontvangst steeds minder tot niet worden gebruikt. Het digitaal versturen van de
pasjes zorgt voor minder papierverbruik en postbewegingen. Bovendien is een digitaal pasje
makkelijk op te slaan en altijd beschikbaar. Door definitief over te stappen op enkel digitale
registratie, kan Het Oranje Kruis met haar tijd meegaan en blijven investeren in het verbeteren van
haar processen.

Waar kan ik mijn digitale diploma vinden?
Log in op de portal (link naar https://portal.hetoranjekruis.nl/) en klik op ‘Bekijk uw gegevens’.
Vervolgens is rechtsboven op de pagina uw pasje te zien. Ook kunt u deze hier downloaden en
printen.

Ik wil graag mijn diplomapasje bij mij blijven dragen. Hoe dan?
Uw (digitale) pasje kan worden opgeslagen op uw smartphone. Stocard, Applewallet zijn
voorbeelden van apps waarmee dit makkelijk geregeld kan worden.

Kan ik nog een fysiek pasje aanvragen?
Op verzoek worden nog fysieke pasjes uitgegeven. Per 01-09-2020 worden alle certificaten en
diploma’s standaard digitaal aangeboden. Een opleider kan per examengroep kiezen om fysieke
pasjes aan te vragen. Bij de examenaanvraag maakt het opleidingsinstituut bij Het Oranje Kruis via
de Portal kenbaar als men van deze optie gebruik wil maken. Hiervoor wordt €5,- per stuk in
rekening gebracht om de kosten voor productie en verzending te dekken.
Als een cursist of opleidingsinstituut achteraf een los fysiek pasje aanvraagt, blijft de prijs gelijk aan
het bestaande beleid. Namelijk €14,95

Worden de kosten voor certificering lager nu het pasje digitaal wordt verzonden?
De kosten voor certificering worden niet lager, maar gelukkig ook niet hoger. Want hoewel het proces
naar certificering toe gelijk blijft, zijn verschillende kosten zoals die van automatisering door de jaren
heen juist enorm gestegen. Prijsverhogingen voert Het Oranje Kruis het liefst zo min mogelijk door.
Ons tarief van certificering diploma Eerste Hulp is al sinds 2008 ongewijzigd. Daarom zijn we blij dat
het ons ook dit jaar is gelukt voor de gecertificeerden de totale kosten gelijk te houden.
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