
 

Klik hier voor uitleg over inschrijven voor ‘BLS voor dokters’ 
 
 
 
 
Klik hier voor uitleg over inschrijven voor de herhalingscursus ‘Reanimatie BLS/AED’ 



 

St Jansdal Leert: Inschrijven op de training ‘BLS voor dokters’ 
 
De training ‘BLS voor dokters’ is een combinatie van e-learning en een klassikale 
training. Om te beginnen neem je in een e-learning module zelfstandig de 
theorie door. Nadat je de toets hebt behaald met een score van 70% of hoger, 
kun je je inschrijven voor de klassikale training. 
 
Hoe schrijf ik me in voor de training ‘BLS voor dokters’? 

 Open St Jansdal Leert op het werk via MDW in Google Chrome: klik linksonder op Start en vul in 
de lege regel ‘St Jansdal Leert’ in. Klik dan onder Programma’s op St Jansdal Leert.  
Elders kun je St Jansdal Leert openen via Google Chrome of Internet Explorer vanaf versie 9 via de 
volgende link: https://leren.stjansdal.nl 

 Log in met je gebruikersnaam (personeelsnummer – zonder nul ervoor) en je wachtwoord (eerste 
keer inloggen: welkom) 

 
Ik heb BLS voor dokters nog nooit gevolgd. 

A. Klik op het tabblad Catalogus.  
B. Klik aan de linkerkant onder Categorieën op Centraal opleidingsprogramma medisch 

specialisten.  
C. Zoek de training ‘BLS voor dokters’.  
D. Klik op Registreren.  
E. Klik op het tabblad Mijn leerplannen. 

 
Ik heb ‘BLS voor dokters’ al eens gevolgd. 

A. Op tabblad ‘Home’ verschijnt onder ‘Taken / Berichten’ een melding als de geldigheid bijna 
verloopt, zie de rode rechthoekige kaders in onderstaande afbeelding.  
Klik onder ‘Verlopende leerplannen’ bij de betreffende module op ‘opnieuw’. De module 
opent dan onder het tabblad ‘Mijn leerplannen’. 

 
 Als je onder het tabblad ‘Mijn leerplannen’ bij de training op Openen klikt, start het eerste deel 

van de training: de e-learning module. Deze bestaat uit een korte introductie, theorie en toets.  

https://leren.stjansdal.nl/


 

Na succesvolle afronding van de toets kun je je inschrijven voor de klassikale training (na het 
inzien van je resultaat en het eenmalig bekijken van je antwoorden). Kijk op de volgende pagina 
om te lezen wat de mogelijkheden zijn indien je zakt voor de toets en herkansing. 

 
 

 
  

Blader met de pijltjes (zie rode cirkels) door de kalender. Een 
groen blokje betekent dat er een beschikbare training op die dag 
is.  
Klik op een groen blokje. Vervolgens verschijnen de beschikbare 
trainingen op de betreffende dag. Klik op de knop ‘Inschrijven’  
bij de betreffende training om je definitief in te schrijven.  
Als je een St Jansdal-emailadres hebt, verschijnt de training 
automatisch in je Outlook-agenda. 



 

Ik heb zowel de toets als de herkansing niet gehaald. Wat nu?  
Neem contact op met de St Jansdalacademie (tel. 5699) of stuur een email naar 
stjansdal.leert@stjansdal.nl. De e-learning wordt dan gereset, zodat je nog twee pogingen (toets en 
herkansing) krijgt.  
Indien je deze ronde ook niet slaagt (je bent dan dus in totaal vier keer gezakt), dan dien je je in te 
schrijven voor de basiscursus Reanimatie. Volg hiervoor de instructies op het scherm. De inschrijving 
op de klassikale training verloopt via hetzelfde venster als waarin je de e-learning module hebt 
doorlopen. 
 
Hoe weet ik op welke dagen en tijdstippen de trainingen plaatsvinden?  
Je kunt je inschrijven voor de klassikale training als je voor de toets bent geslaagd. Maar het is 
natuurlijk handig als je al eerder weet op welke dagen en tijdstippen de trainingen worden gegeven. 
Kijk hiervoor in de opleidingsagenda. Deze staat op het tabblad Home in St Jansdal Leert. 
 
Ik wil vlak voor de klassikale training nog eens de theorie doorlopen, maar heb de toets al 
afgesloten. Kan dit?  
Ja, het theoriegedeelte van de module blijft altijd openstaan, ook na afronding van de toets. 

 
Ik heb nog geen melding op tabblad ‘Home’ dat de geldigheid van mijn BLS voor dokters verloopt 
en kan de module ook nog niet opnieuw openen vanaf tabblad Home. Ik wil nu echter wel alvast 
starten met de module en me inschrijven voor de klassikale training. Hoe moet dit?  
Zolang je op tabblad Home nog geen meldingen ziet, is de module nog geldig en daarom nog niet 
opnieuw te doorlopen. Wil je echter wel alvast opnieuw de module doorlopen om je vervolgens te 
kunnen inschrijven op een klassikale training, dan moet de module voor jou gereset worden. Neem 
daarvoor contact op met de St Jansdalacademie (tel. 5699) of stuur een email naar 
stjansdal.leert@stjansdal.nl. 
De oude resultaten en scores blijven na het resetten wel in je opleidingsbalans bewaard. 
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St Jansdal Leert: Inschrijven op de herhalingscursus Reanimatie BLS/AED 
 
De herhalingscursus Reanimatie BLS/AED wordt op een andere manier 
gegeven dan voorheen. Om te beginnen neem je in een e-learning module 
zelfstandig de theorie door. Als je de toets met een voldoende hebt 
afgerond, kun je je inschrijven voor de klassikale training. 
 
Hoe schrijf ik me in voor de training ‘BLS voor dokters’? 

 Open St Jansdal Leert op het werk via MDW in Google Chrome: klik linksonder op Start en vul in 
de lege regel ‘St Jansdal Leert’ in. Klik dan onder Programma’s op St Jansdal Leert.  
Elders kun je St Jansdal Leert openen via Google Chrome of Internet Explorer (vanaf versie 9 via 
de volgende link: https://leren.stjansdal.nl 

 Log in met je gebruikersnaam (personeelsnummer – zonder nul ervoor) en je wachtwoord (eerste 
keer inloggen: welkom) 

 
Ik heb de herhalingscursus Reanimatie BLS/AED nog nooit gevolgd. 

F. Klik op het tabblad Catalogus.  
G. Klik aan de linkerkant onder Categorieën op Centraal opleidingsprogramma 

verpleegkundigen.  
H. Zoek de training ‘Reanimatie BLS/AED’. De volledige naam is: ‘Reanimatie BLS/AED – 

Herhaling [Jaarlijks verplicht] [ Blended learning]’.  
I. Klik op Registreren.  
J. Klik op het tabblad Mijn leerplannen. 

 
Ik heb de herhalingscursus Reanimatie BLS/AED al eens gevolgd. 

B. Op tabblad ‘Home’ verschijnt onder ‘Taken / Berichten’ een melding als de geldigheid bijna 
verloopt, zie de rode rechthoekige kaders in onderstaande afbeelding.  
Klik onder ‘Verlopende leerplannen’ bij de betreffende module op ‘opnieuw’. De module 
opent dan onder het tabblad ‘Mijn leerplannen’. 

 
  Als je onder het tabblad ‘Mijn leerplannen’ bij de training op Openen klikt, start het eerste deel 

van de training: de e-learning module. Deze bestaat uit een korte introductie, theorie en toets.  

https://leren.stjansdal.nl/


 

Na succesvolle afronding van de toets kun je je inschrijven voor de klassikale training (na het 
inzien van je resultaat en het eenmalig bekijken van je antwoorden). Kijk op de volgende pagina 
om te lezen wat de mogelijkheden zijn indien je zakt voor de toets en herkansing. 
 

 
 
 
Ik heb zowel de toets als de herkansing niet gehaald. Wat nu? Neem contact op met je 
leidinggevende. 
 
Hoe weet ik op welke dagen en tijdstippen de trainingen plaatsvinden? Je kunt je inschrijven voor 
de klassikale training als je de e-learning module hebt afgerond. Maar het is natuurlijk handig als je al 
eerder weet op welke dagen en tijdstippen de trainingen worden gegeven. Kijk hiervoor in de 
opleidingsagenda. Deze staat op het tabblad Home in St Jansdal Leert. 
 
Ik wil vlak voor de klassikale training nog eens de theorie doorlopen. Kan dit? Ja, het 
theoriegedeelte van de module blijft altijd openstaan, ook na afronding van de toets. 
 
 

 


