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1. Inleiding 

Voor u ligt een handleiding voor de module ChainWise Cursusplanner. Deze handleiding dient ter 
aanvulling op de algemene gebruikershandleiding van ChainWise. 

Afhankelijk van de ingestelde rechten voor u als gebruiker, zullen bepaalde functionaliteiten al dan niet 
beschikbaar of zichtbaar zijn als u bent ingelogd. Deze handleiding is zo algemeen mogelijk gehouden. 

In de eerste hoofdstukken staan de mogelijkheden voor de instellingen beschreven. Indien dit niet voor u 
van toepassing is, of wanneer deze instellingen reeds zijn gemaakt, verwijzen wij u graag door naar  
hoofdstuk ‘Cursussen’ voor het aanmaken en invoeren van cursussen en inschrijvingen.    

Bent u eenmaal aan de slag met de Cursusplanner en heeft u nog specifieke vragen, aarzelt u niet om 
contact op te nemen met onze supportafdeling. De contactgegevens zijn opgenomen in het hoofdstuk 
‘Support’. 
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2.  Instellingen 

De instellingen beheren van Cursusplanner kan via het menu ‘Cursusplanner - Instellingen’.  
Deze menuoptie is alleen toegankelijk voor werknemers met de rollen: 

• Directie 
• Cursusmanager 

In dit beheergedeelte worden de basisinstellingen voor Cursusplanner ingevoerd. In de onderstaande 
paragrafen worden de verschillende mogelijkheden toegelicht. Daarnaast vindt u in het laatste hoofdstuk 
van deze handleiding meer over andere mogelijke Instellingen. 

Overige instellingen voor ChainWise zijn te vinden onder het menu item ‘Beheer - Instellingen’.  

2.1 Indelingen cursussen 

Wanneer u optie ‘Cursusplanner – Instellingen’ kiest, komt u op een beheerpagina. Op deze plek kunt u 
verschillende basisinstellingen voorbereiden voor het aanmaken en verwerken van cursussen en 
inschrijvingen. Per item wordt een toelichting gegeven. Voor het instellen van de verschillende rubrieken is 
geen vaste volgorde vereist. 

Items kunnen aan elkaar worden gekoppeld. Dan is het vaak handig een bepaalde volgorde aan te 
houden. In deze fase is het heel belangrijk goed na te denken over de onderverdelingen. 

Het handigst is om de onderstaande volgorden te hanteren: 

1. Aanmaken middeltypen en resourcesoorten (alleen bij geavanceerde resource planner). 
2. Aanmaken doelgroepen, deze is alleen zichtbaar bij setting ‘301 - Gebruik doelgroepen’. 
3. Aanmaken hoofdmodules. 
4. Aanmaken middelen, bij een middel kun je kiezen bij welk middeltype deze ingezet kan worden (alleen 

bij geavanceerde resource planner). Wanneer geen gebruik wordt gemaakt van de geavanceerde 
resourceplanner, dan kan bij middelen aangegeven worden bij welke hoofdmodule dit middel 
standaard geselecteerd moet worden. 

5. Aanmaken modules, bij een module kun je aangeven onder welke hoofdmodule(s) deze valt en 
hoeveel van welk middeltype er nodig is (geavanceerde resource planner). 

6. Aanmaken extra factuurposten, bij een extra factuurpost kun je aangeven bij welke module deze 
default geselecteerd moet worden. 

7. Aanmaken cursussoortgroepen. 
8. Aanmaken cursussoorten, een cursussoort hoort bij een cursusgroep. Bij een cursussoort kunt u 

doelgroepen definiëren (die bij het aanmaken van een cursus van deze cursussoort default 
overgenomen worden). Bij een cursussoort kunt u hoofdmodules koppelen (die bij het aanmaken van 
een cursus van deze cursussoort setting ‘247 - Modules automatisch aanmaken bij nieuwe cursus’ 
afhankelijk alle aan de hoofdmodule gekoppelde modules koppelt aan de cursus). 

9. De overige tabellen zijn onderhoudstabellen die op verschillende plekken in de cursusplanner weer 
terugkomen. Hier is geen geadviseerde volgorde.  
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2.1.1 Cursusgroepen 

Het is mogelijk om alle cursussoorten binnen verschillende cursusgroepen te rangschikken. Een 
cursussoort kan slechts bij één cursusgroep behoren. Een cursusgroep kan wel bestaan uit meerdere 
cursussoorten.  

Deze indeling is van belang als uw organisatie veel cursussoorten heeft, u kunt hiermee een 
overzichtelijke structuur aanbrengen. Is het voor uw organisatie niet van toepassing dan kan het zijn dat 
deze instelling niet is aangezet.  

2.1.2 Cursussoorten 

Bij ‘Cursussoorten’ staat een overzicht van reeds ingevoerde cursussoorten. Via ‘Cursussoort toevoegen’ 
kan een nieuwe soort worden aangemaakt en ingesteld. 

Wanneer een cursus wordt aangemaakt en de cursussoort wordt gekozen, wordt bij de cursus ook een 
documentenmap aangemaakt. In deze map worden direct de standaard documenten geplaatst.  

Een cursussoort bepaalt het programma (de instellingen) voor een cursus. Wanneer een nieuwe cursus is 
opgeslagen, is het niet meer mogelijk om de gekozen cursussoort te wijzigen. Een aantal waarden worden 
automatisch ingevuld bij het aanmaken van een nieuwe cursus. Deze waarden (tarief, fixed price, 
omschrijving etc.) zijn daarna nog wel handmatig te wijzigen, c.q. te overschrijven.   

 
Figuur 1: Invoerscherm toevoegen nieuwe cursussoort 

Cursussoort 

In dit veld geeft u een omschrijving van de cursussoort aan. Wellicht overeenkomstig met een bestaande 
indeling binnen uw organisatie of een ander administratief pakket. 

Fixed price 

Deze instelling is van invloed op de facturatie van de cursus. 

• Ja 
Het ingevulde tarief is voor de gehele cursus, ongeacht het aantal deelnemers.  

• Nee 
Het ingevulde tarief is de prijs per cursist. Op de factuur wordt dit vermenigvuldigd met het aantal 
deelnemers/ inschrijvingen, inclusief no-shows en exclusief afmeldingen. Per deelnemende organisatie 
wordt een factuur gemaakt. 

Kleurcode 

De kleurcode wordt gebruikt bij het plannen van de docenten. Kleuren komen terug in het overzicht in 
‘Reeks cursusdagen’.   
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Geldigheidsduur diploma 

Deze informatie wordt gebruikt om de vervaldatum van het diploma van de cursist te berekenen.  
Die vervaldatum kan vervolgens gebruikt worden als automatische herinnering voor het verlengen van  
de geldigheid, bijvoorbeeld bij het genereren van (her-)uitnodigingen. 

Een dergelijke acquisitie actie stelt u samen onder het menu item ‘Herhalingen’, hiermee maakt u een 
selectie van cursisten om hen bijvoorbeeld uit te nodigen voor een herhalingscursus.  

Volgorde 

Bij het invoeren van een cursus maakt u gebruik van een pull down menu met alle cursussoorten.  
De volgorde van de cursussoorten bepaalt u bij de invoer van de cursussoort. De lijst wordt gesorteerd 
oplopend op basis van deze volgordenummering. Indien u aan een aantal cursussoorten hetzelfde 
nummer heeft toegekend, worden deze op alfabetische volgorde getoond.   

 

 

 

 

Figuur 2: Instellen volgorde cursussoorten (laatste kolom) 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3: Lijst cursussoorten met vastgestelde volgorde 

Nadat een cursussoort is aangemaakt kunnen hoofdmodules, modules en doelgroepen worden 
gekoppeld. Zie voor het instellen van hoofdmodules ook de volgende paragrafen. 

Kies uit de drop down menu de gewenste hoofdmodule.  
Ter bevestiging verschijnt de volgende pop-up:  

 

Figuur 4: pop-up hoofdmodule koppelen 

Middels deze knop  kan de koppeling weer verwijderd worden 
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2.1.3 Hoofdmodules 

Naast cursusgroepen en cursussoorten dienen modules te worden ingesteld. Deze zijn verdeeld in 
‘hoofdmodules’ en ‘modules’. 

Allereerst worden hoofdmodules aangemaakt. In het overzicht ziet u welke hoofdmodules reeds zijn 
ingesteld. Voor het aanmaken van een nieuwe hoofdmodule begint u met enkele basisgegevens: 

 

Figuur 5: Invoerscherm toevoegen nieuwe hoofdmodule 

 
Nadat de hoofdmodule is aangemaakt, kunnen de bijbehorende modules worden gekoppeld via het 
tabblad ‘Modules’. Hier ziet u welke modules al gekoppeld zijn. 

  

Figuur 6: Modules koppelen aan hoofdmodule 

 
Via ‘Koppelen modules’ komt u in een zoekscherm waarin u na ingeven van een zoekterm een module 
kunt kiezen door op de link 'selecteer' in de linker kolom te klikken. U kunt ook meerdere modules ineens 
koppelen door deze aan te vinken. 

Middels setting ‘314 - Module aan meerdere hoofdmodules’ kan deze functionaliteit beïnvloed worden. 
Wanneer de setting op ‘nee’ staat, moet bij een module aangegeven worden onder welke hoofdmodule 
deze valt. Bij het koppelen van modules aan een hoofdmodule (vanuit de tab modules bij een 
hoofdmodule) kunt u dan alleen een module toevoegen. 
Wanneer de setting op ‘ja’ staat kun je in de tab modules bij een hoofdmodule, middels een pop-up, 
modules selecteren bij een hoofdmodule. 
Wanneer het zoekresultaat meer dan 50 records oplevert, dan wordt er geen lijst getoond en zult u het 
zoekcriteria moeten aanpassen. 
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In de kolom ‘Volgorde’ is te zien in welke volgorde de modules bij de hoofdmodule horen. De volgorde van 
de modules is per hoofdmodule afzonderlijk in te stellen.  

Hiervoor vult u in deze kolom een getal in. Na het klikken op ‘Volgorde opslaan’ wordt deze volgorde bij de 
koppelingen van de modules opgeslagen. 

 

Figuur 7: Standaard benodigdheden voor hoofdmodule 

 
Op het tabblad ‘Hoofdmodule’ is het mogelijk om aan te geven welke benodigdheden standaard bij de 
hoofdmodule horen. Door te klikken op de optie ‘Standaard benodigdheden wijzigen’, kunt u aangeven 
welke benodigdheden nodig zijn.  

 

Figuur 8: Instellen standaardbenodigdheden voor hoofdmodule 

 
In de linker kolom ziet u de benodigdheden die aan de hoofdmodule zijn gekoppeld. Rechts ziet u de 
benodigdheden die nog gekoppeld kunnen worden. D.m.v. de buttons >> tussen deze twee kolommen 
kunt u wijzigingen aan de koppelingen doorvoeren.  
Via de button ‘OK’ worden de wijzigingen daadwerkelijk. 

Hoe u de lijst met standaard benodigdheden opbouwt, wordt in paragraaf 2.3.6 behandeld. 
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2.1.4 Modules 

Onder ‘Modules’ staat een overzicht van alle mogelijke modules voor de inrichting van cursussoorten. 
Deze modules zijn bepalend voor de indeling van een cursus. 

 

Figuur 9: Invoerscherm module aanmaken 
 

Wanneer u een module aanmaakt kunt u de volgende rubrieken invullen: 

• Module de naam voor de module 
• Actief is de module actief ja of nee. 
• Herhalingsmodule de button geeft de mogelijkheid om een herhalingsmodule te kiezen. Dit wordt 

gebruikt wanneer cursisten na het volgen van de module voor de andere module op herhaling zouden 
moeten komen. Door de herhalingsmodule in te vullen, is het mogelijk om in het overzicht herhalingen 
te zien of een cursist is ingepland voor deze module of de bijbehorende herhalingsmodule. 

• Afkorting afkorting voor de module, deze kan worden gebruikt in diverse overzichten. 
• Check op diploma het kan voorkomen dat voor de ingevoerde module geen check op diploma nodig 

is. Door hier ‘nee’ in te vullen, wordt de check niet uitgevoerd. Deze check is aanwezig in de 
sjablonenuitdraai. 

• Volgorde de volgorde wordt bepaald door nummering. Het laagste nummer komt bovenaan te staan. 

Een module kan tot één of meerdere hoofdmodules behoren. Bij de uiteindelijke aanmaak van de cursus 
kan hiervan worden afgeweken, zie hoofdstuk ‘Cursussen’. 

Er kan vanuit de module ingesteld worden aan welke hoofdmodules de betreffende cursusmodule 
gekoppeld moet worden, door achtereenvolgens de ‘Cursusmodule’ en het tabblad ‘Hoofdmodules’ te 
kiezen’. 

 

Figuur 10: Informatie cursusmodule 
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Op het voorbeeld is te zien dat de cursusmodule ´Theorie - buiten’, niet alleen is gekoppeld aan de 
hoofdmodule ‘Kleine heftruck’, maar ook aan de hoofdmodule ‘Verband’.  

 

Figuur 11: Overzicht koppeling cursusmodule aan hoofdmodules 

 
Vanaf deze plek kunnen geen wijzigingen in deze koppeling worden aangebracht. Door naar een 
hoofdmodule te gaan, is het mogelijk modules toe te voegen of te verwijderen.  

2.1.5 Doelgroepen 

Naast het aanmaken van cursusgroepen, cursussoorten, hoofdmodules en modules is het mogelijk om 
doelgroepen voor de Cursusplanner te definiëren. 

 

Figuur 12: Invoerscherm doelgroepen toevoegen 
 

Doelgroepen bestaan om de volgende twee redenen 

1. Je kunt bij een cursussoort aangeven voor welke doelgroep een cursussoort standaard bedoeld wordt. 

 
Figuur 13: Cursussoort aan doelgroep koppelen 

2. Hiermee is het mogelijk om cursussen standaard voor de aangegeven doelgroepen in te stellen.  
Het kan bij de cursus worden gewijzigd. 

 

Figuur 14: Doelgroep koppelen 
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Het is mogelijk om bij een cursist aan te geven tot welke doelgroep hij/zij hoort. Ook bij de cursist is een 
tabblad ‘Doelgroepen’. Het koppelen van doelgroepen aan een cursist gaat op dezelfde manier. 

Door dit aan te geven is het mogelijk om een cursist, met toegang via het extranet, alleen cursussen te 
laten zien die betrekking hebben op de doelgroepen waaraan de cursist is gekoppeld.  

2.2 Sjablonen 

In ChainWise wordt gewerkt met sjablonen. Een juiste instelling van sjablonen levert veel gebruiksgemak 
op. 

 
2.2.1 Mail sjablonen 

In Cursusplanner bestaan een aantal HTML templates voor het versturen van diverse mailberichten. 
Onderstaand een opsomming van deze mailberichten met daarbij uitleg wanneer welke template wordt 
gebruikt.  

Intranet: 

Deze templates zijn te vinden via de menuoptie ‘Beheer - Sjablonen’. In de map ‘mailtemplates’ staan de 
templates die gebruikt worden voor: 

• mtemp_cpl_inschr_gesloten.htm 
Wanneer vanuit de cursusdetails voor een cursus met webtoegang ‘ja’ de button ‘Open inschrijving 
sluiten’ wordt gebruikt, wordt een mail gestuurd naar contactpersonen met de melding dat de cursus is 
gesloten. 

• mtemp_cpl_rappel.htm 
Wanneer vanuit de cursusdetails voor een cursus met webtoegang ‘ja’ de button ‘Verstuur rappel 
email’ wordt gebruikt, wordt een mail gestuurd naar de contactpersonen die een cursist ingeschreven 
hebben met een rappel melding. Het gaat hierbij om cursisten met een inschrijving met de ‘Uitnodiging 
verstuurd’. 

• mtemp_cpl_uitnodiging_cp.htm 
Wanneer vanuit de cursusdetails voor een cursus met webtoegang ‘ja’ de button ‘Verstuur eerste 
uitnodigingen’ wordt gebruikt, wordt een mail gestuurd naar contactpersonen die een cursist 
ingeschreven hebben met een uitnodiging. Het gaat hierbij om cursisten met een inschrijving met de 
‘Ingeschreven’. 

• mtemp_cpl_uitnodiging_ehbo_cp.htm 
Wanneer vanuit de cursusdetails voor een cursus met webtoegang ‘ja’ de button ‘Verstuur eerste 
uitnodigingen EHBO’ wordt gebruikt, wordt een mail gestuurd naar contactpersonen die een cursist 
ingeschreven hebben met een uitnodiging. Het gaat hierbij om cursisten met een inschrijving met de 
‘Ingeschreven’. 

• mtemp_cpl_uitnodigenCursist.htm 
Wanneer de functionaliteit voor het uitnodigen van cursisten voor één of meerdere cursussen wordt 
gebruikt via het tabblad ‘Contactpersonen’ bij een organisatie of via het overzicht ‘Herhalingen’.  
Nadat de selecties zijn gemaakt, wordt in de database voor iedere cursist een regel aangemaakt.  
Deze regel wordt ’s nachts door een taak opgepakt en daarmee wordt een uitnodiging naar de cursist 
gemaild. 

• mtemp_curSjablonenUitdraai.htm 
Dit bestand wordt gebruikt voor het mailen vanuit de ‘Sjablonenuitdraai’. De tekst van het bestand kan 
variëren en wordt vanuit de programmatuur gevuld. Het mailen vanuit de sjablonenuitdraai is niet 
gewijzigd om klantspecifiek te maken. In deze mail wordt een brief meegestuurd die vanuit het sjabloon 
klantspecifiek kan worden meegestuurd. 

NB: Het gebruik van de modifier is alleen toegepast voor het aansturen van de mailtemplates voor de 
Cursusplanner. 
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Extranet: 

• mtemp_cpl_bevestigdwerkn.htm 
Dit is de template voor het mailen van een bevestiging naar de cursuscoördinator na het bevestigen 
van een inschrijving via het extranet. 

• mtemp_cpl_bevestigd.htm 
Dit is de template voor het mailen van een bevestiging naar de cursist na het bevestigen van een 
inschrijving via het extranet. 

• mtemp_cpl_annulerenwerkn.htm 
Dit is de template voor het mailen van een bevestiging voor annulering naar de cursuscoördinator na 
het annuleren van een inschrijving via het extranet. 

• mtemp_cpl_annulerencp.htm 
Dit is de template voor het mailen van een bevestiging voor annulering naar de cursist na het 
annuleren van een inschrijving via het extranet. 

HTML tips 

• Zorg altijd dat tags als <tag> worden afgesloten met </tag>. 
• Tekst vet maken kan door tekst te plaatsen tussen <b></b>. 
• Tekst cursief kan door tekst te plaatsen tussen <i></i>. 
• Een opsomming wordt gemaakt door gebruik te maken van:  

<ul> 
<li>item 1</li> 
<li> item 2</li> 
<li> item 3</li> 
</ul> 

• Meer tips zijn te vinden op de volgende site  
http://www.w3schools.com/html/default.asp 

Klantspecifiek maken van mailtemplates 

Behalve de template van de sjablonenuitdraai, kunnen bovengenoemde mailtemplates klantspecifiek 
worden gemaakt. Dit gaat middels de volgende stappen: 

• Ga naar de gegevens van de klant en vul de rubriek ‘Modifier’ in. 
Bijvoorbeeld voor ChainWise ‘CW’ of ‘ChainWise’.  
 

Figuur 15: Modifier 
 

• Maak een kopie van de basismailtemplate. 
• Hernoem de mailtemplate als volgt: 
• mtemp_cpl_inschr_gesloten_[modifier].htm 
• In het genoemde voorbeeld voor ChainWise zou dit dan worden: 

o mtemp_cpl_inschr_gesloten_CW.htm 
o mtemp_cpl_inschr_gesloten_ChainWise.htm 

• Pas nu de template aan naar een klantspecifieke mail voor de desbetreffende klant.  
• Upload het bestand naar de map Mailtemplates via ‘Beheer - Sjablonen’. 
• Zorg er altijd voor dat de basismailtemplate aanwezig is, deze is nodig voor alle organisaties waarbij 

geen modifier is ingevuld. 
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2.2.2 Sjablonen tabel (t.b.v. Bulk) 

Via de menuopties ‘Cursusplanner - Instellingen’ kan gekozen worden voor de optie ‘Sjablonen tabel  
(t.b.v. Bulk)’. Wanneer je op deze link klikt, wordt een overzicht getoond van sjabloonnamen die staan voor 
het gebruik van sjablonen voor de functionaliteit van de sjablonenuitdraai.  

 

Figuur 16: Instellen sjablonen 

 
Een sjabloonregel bestaat uit de volgende rubrieken: 

• Naam U geeft hier een unieke naam voor het te gebruiken sjabloon in. Bijvoorbeeld ‘Uitnodiging’.  
U kiest de naam zodat u precies weet welk soort document u gaat aanmaken. 

• Pagina Hierin staat altijd de tekst ‘modules/Cursusplanner/SjablonenUitdraai.asp. 
• Pad Bij het pad geeft u aan welk rtf-sjabloon u wilt gebruiken. In de selectie wordt een lijst gegeven 

van sjablonen uit de sjablonen map. Hiervoor gaat u naar ‘Beheer – Sjablonen’ en kiest u voor de 
mappen: /rtf/Cursusplanner/bulk 

• Actief Keuze uit ‘ja’ of ‘nee’ om aan te geven of het sjabloon nog actief is 

Bij de sjablonen tabel kunt u sjablonen definiëren die terugkomen in de sjablonen uitdraai. Per sjabloon 
kunt u aangeven welk template gebruikt moet worden, wanneer op basis van sjabloon een document 
wordt gegenereerd in de sjablonen uitdraai. 

 

Figuur 17: Sjabloon uitdraai 

 
Er zijn een aantal regels waar rekening mee gehouden moet worden: 

• Wanneer in de naam van het sjabloon de tekst ‘pasje’ of ‘certificaat’ staat, dan gaan we ervan uit dat bij 
de sjablonen uitdraai diploma informatie getoond moet worden. 

• Wanneer in de naam van het sjabloon de tekst ‘contactpersoon’ staat, dan gaan we ervan uit dat de 
correspondentie naar de contactpersoon van de inschrijving gaat. 
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• Wanneer in de naam van het sjabloon de tekst ‘uitnodiging’ staat, dan gaan we ervan uit dat de 
correspondentie een uitnodiging is. Bij de inschrijving wordt dan ‘datum uitnodiging verstuurd’ gevuld 
(na klikken op versturen). 

• Wanneer in de naam van het sjabloon de tekst ‘bevestiging’ staat, dan gaan we ervan uit dat de 
correspondentie een bevestiging is. Bij de inschrijving wordt dan ‘datum bevestiging verstuurd’ gevuld. 

2.3 Extra informatie 

2.3.1 Extra factuurposten 

Extra factuurposten zijn bedoeld om bij een inschrijving aan te geven of er nog extra kosten voor de 
cursus in rekening moeten worden gebracht. Via het beheergedeelte wordt een standaard lijst van deze 
extra kosten gemaakt. Bij het aanmaken van een inschrijving wordt deze lijst van extra posten getoond en 
kan per inschrijving worden aangegeven welke posten wel en welke posten niet moeten worden 
meegegeven. 

 

Figuur 18: Toevoegen extra factuurposten 

Een extra factuurpost wordt door de volgende rubrieken gedefinieerd: 

• Omschrijving Naam voor de extra factuurpost. 
• Actief Ja of nee om aan te geven of de factuurpost nog actief is of niet. 
• Eenheidscode Geeft aan om wat voor soort eenheden het gaat.  

Hierbij kan de keuze gemaakt worden uit: 
o Stuks 
o Uren 
o Kilometers 
o Personen 
o Meters 
o Kilogram 
o Vierkante meters 
o Pallets 
o Liters 

 
• Defaultbedrag Dit is het standaard bedrag dat voor de extra kosten in rekening moet worden 

gebracht. Bij de inschrijving kan van dit bedrag worden afgeweken. 
• Volgorde Met deze rubriek kan aangegeven worden in welke volgorde de factuurposten bij de 

inschrijving moeten worden getoond.  
• Korting toepassen Keuze uit ‘ja’ of ‘nee’ om aan te geven of bij de desbetreffende factuurpost korting 

mag worden toegepast of niet.  
• Selecteren bij offerte Keuze uit ‘ja’of ‘nee’ om aan te geven of de desbetreffende extra factuurpost bij 

de offerte mag worden opgenomen of niet. 
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2.3.2 Cursuslocaties 

Cursussen worden bij bedrijven gegeven, ‘In Company’. Maar ook op vaste locaties. Deze locaties worden 
in het onderdeel cursuslocaties onderhouden. 

  

Figuur 19: Wijzigen cursuslocatie 

 
Een cursuslocatie bestaat uit de volgende rubrieken: 

• Cursuslocatie Naam van de locatie. 
• Actief Keuze uit ‘ja’ of ‘nee’ om aan te geven of de locatie nog actief is. 
• Afkorting Afkorting van de locatie. 

2.3.3 Evaluatievragen 

Het is mogelijk om in Cursusplanner een standaard lijst van evaluatievragen te maken.  
Deze vragen kunnen vervolgens per cursusdag per cursist worden ingevuld.  

 

Figuur 20: Toevoegen evaluatievragen 

 
Via de link ‘Evaluatievraag toevoegen’ kunt u een nieuwe evaluatievraag aanmaken. Een vraag wordt 
gedefinieerd door de volgende rubrieken: 

• Vraag: Tekstruimte voor de te stellen vraag. 
• Actief: Keuze uit ja of nee om aan te geven of de vraag nog actief is. 
• Volgorde: Hier vult u een getal in om de volgorde van de evaluatievragen te bepalen.  

 

Figuur 21: Instellen volgorde evaluatievragen 



 

 Handleiding ChainWise Cursusplanner -   16 / 41 

 

 

2.3.4 Weekplanningen 

Binnen Cursusplanner is het mogelijk om gebruik te maken van verschillende planningen.  
Bij het aanmaken van een cursusdag geef u aan bij welke weekplanning deze cursusdag hoort.  

 

Figuur 22: Gebruik weekplanningen 

 
Een weekplanning is slechts een naam voor een te gebruiken planning. Bij het aanmaken van een 
cursusdag krijgt u de lijst van alle actieve ‘Weekplanningen’.  
 

2.3.5 Middelen  

Tijdens een cursus worden allerlei zaken gebruikt om het geven van de cursus te vergemakkelijken. 
Binnen ChainWise worden dit ‘Middelen’ genoemd. In de lijst met benodigdheden wordt een overzicht 
getoond van de middelen die binnen uw organisatie beschikbaar zijn en in welke aantallen. 

  

Figuur 23: Gebruik middelen 
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U kunt een middel toevoegen door te klikken op ‘Toevoegen’ of op de link ‘Middel toevoegen’.  

 

Figuur 24: Wijzigen middelen 
 

Voor het vastleggen van een middel vult u de volgende rubrieken in: 

• Omschrijving Omschrijving van het middel.  
• Actief Keuze uit ja of nee om aan te geven dat het middel actief is.  
• Aantal Het aantal dat van dit item beschikbaar is.  
• Memo Een mogelijkheid om een korte omschrijving op te slaan. 
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3. Organisaties en cursisten 

In dit onderdeel bespreken we alleen die rubrieken en onderdelen die binnen organisaties en cursisten van 
belang zijn in het kader van de Cursusplanner. 

3.1 Organisatie 

3.1.1 Extra rubrieken (Aanvullende informatie) 

Onderstaand een overzicht van de rubrieken die puur voor het gebruik van de Cursusplanner  

• Inschrijving door cursist In dit ja/nee veld kunt u aangeven of de cursist zelf mag inschrijven op 
cursussen. Bij ‘nee’ is alleen de hoofdcontactpersoon gemachtigd om cursisten in te schrijven.  

• Frequentie uitnodigingen Hier kan de uitnodigingsfrequentie vastgelegd worden. Deze kan ingezet 
worden voor de communicatie richting uw (potentiële) over bijvoorbeeld uw cursusaanbod voor het 
komende jaar (kwartaal, anderhalf jaar etc.). N.B. voor deze functionaliteit is de module ‘uitnodigen 
cursisten via e-mail’ benodigd. 

• Persoonlijke gegevens verbergen bij 'Ja' zullen de persoonlijke gegevens van de cursist op het 
extranet verborgen worden. 

• Annuleringstermijn Hier kunt u de annuleringstermijn van cursussen die gelden voor deze 
organisatie, uitgedrukt in dagen, vastleggen.  

• Waarschuwingen voor verstrijken annuleringstermijn Indien waarschuwingen wilt ontvangen, zet u 
deze waarde op ‘ja’. 

• Referentienummer bij inschrijving verplicht Indien uw opdrachtgever bijvoorbeeld met 
inkoopnummers werkt, kiest u hier voor ‘ja’. 

• Correspondentie contacttype Hier kunt u de voorkeur van de relatie aangeven voor correspondentie 
– ‘geen, post, email, beide’. LET OP! Beide betekent dat een correspondentie via 1 van beide 
verzendmethodes 'Post' of 'Email' voldoende is om de status van de inschrijving aan te passen.  

• Extranet e-mails aan... E-mails voor inschrijvingen op het extranet worden standaard aan de Intern 
contactpersoon van de cursus gestuurd. Alternatief kunnen deze e-mails ook direct aan de 
Cursistenplanner van dit bedrijf gestuurd worden, aan Beide of Geen van die twee personen.  
LET OP! Onafhankelijk van deze keuze wordt een Email aan de Cursist (aan het Correspondentie 
mailadres van de Inschrijving) gestuurd. 

• Toon open inschrijvingen op extranet Indien u gebruik maak van het klantenportaal of u heeft uw 
ChainWise Cursusplanner-omgeving gekoppeld aan u website dan heeft u hier de keuze om gegevens 
wel/niet te tonen op deze extranetten. Wanneer ‘Toon open inschrijvingen’ op ‘ja’ staat, ziet u in het 
extranet (wanneer u inlogt als deze klant’) ook cursussen van het type ‘open inschrijvingen’ 

• Uitnodigingen versturen Indien u rechtstreeks vanuit ChainWise Cursusplanner uw uitnodigingen wilt 
versturen (o.b.v. een documentsjabloon) kiest uw voor ‘ja’. 

• Bevestiging versturen Indien u rechtstreeks vanuit ChainWise Cursusplanner uw bevestigingen wilt 
versturen (o.b.v. een documentsjabloon) kiest uw voor ‘ja’. 

• Certificaat versturen Indien u rechtstreeks vanuit ChainWise Cursusplanner uw certificaten wilt 
versturen (o.b.v. een documentsjabloon) kiest uw voor ‘ja’. 

• Checken status betaald Indien u hier voor ‘ja’ kiest vindt er eerst een controle plaats op openstaande 
posten alvorens certificaten kunnen worden afgedrukt/verzonden. 

• CC adres Dit adres krijgt een CC van alle mail correspondentie die verstuurd wordt naar de cursist of 
contactpersoon m.b.t. de cursusplanner. 

• From adres Dit adres wordt als afzender gebruikt van alle mail correspondentie die verstuurd wordt 
naar de cursist of contactpersoon m.b.t. de cursusplanner. Wanneer dit is ingevoerd wordt de setting 
'294 - werknemer als afzender e-mail in bulk uitdraai' overruled. 
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3.1.2. Speciale tabbladen t.b.v. de Cursusplanner 

Inschrijvingen 
Dit tabblad toont een overzicht van alle inschrijvingen bij de organisatie. Inschrijvingen worden getoond op 
volgorde van de begindatum van de cursus met de meest recente cursus bovenaan. Daarbinnen wordt 
gesorteerd op de titel van de cursus op alfabetische volgorde. 

Wanneer de organisatie ook dochterbedrijven heeft, is het mogelijk om de inschrijvingen van het 
dochterbedrijf te zien. Hiervoor vinkt u de optie ‘Toon ook informatie van dochters’ aan. 
  

 
Figuur 25: Alle inschrijvingen van deze organisatie 

 
Middels de link ‘Cursus toevoegen’ is het mogelijk om direct een nieuwe cursus toe te voegen. 

Cursussen 
Dit tabblad toont een overzicht van alle cursussen van deze organisatie. Het gaat hier om in company 
cursussen van deze organisatie of om open cursussen waarop een contactpersoon van deze organisatie 
zich als cursist heeft ingeschreven. 

Cursussoort tarieven 
Het tabblad ‘Cursussoort tarieven’ geeft de mogelijkheid om per organisatie per cursussoort afwijkende 
tarieven toe te kennen.  

 

Figuur 26: Cursussoort tarieven 

 
Op een nieuwe regel kunt u een nieuw tarief toekennen via de volgende stappen: 

• Selecteer in de eerste kolom een cursussoort uit de lijst. 
• In de kolom ‘Tarief’ wordt aangegeven wat het standaard tarief voor de gekozen cursussoort is. Tussen 

de haakjes achter het tarief staat of het gaat om een tarief voor een ‘fixed’ of ‘niet fixed’ cursus.  
• Dit tarief wordt op dat moment ook in het invoerveld van de kolom ‘Afwijkend tarief’ geplaatst. Dit is de 

plaats waarin u aangeeft wat het tarief moet worden.  
• In de kolom ‘Fixed’ geeft u aan of het gaat om een tarief voor een ‘fixed’ of een ‘niet fixed’ prijs.  
• Bij kolom ‘Percentage’ kunt u de korting bepalen door een percentage in te geven. Wanneer u een 

percentage invoert, wordt het juiste tarief berekend.  

Wanneer een cursussoort wordt geselecteerd, waar al een afwijkend tarief voor bestaat, dan zal dit 
afwijkende tarief overschreven worden. 

De hier gedefinieerde afwijkende tarieven worden op de volgende manieren gebruikt: 

Fixed tarief ja (voor vaste prijs per cursus) 
Deze wordt gebruikt op de ‘Cursus toevoegen/wijzigen’ pagina als het een in-company fixed price cursus 
betreft voor het overschrijven van het standaard fixed tarief van de cursussoort. 
Tariefkeuze ladder: 

1. Fixed tarief organisatie (van in-company cursus) voor de gekozen cursussoort 
2. Fixed tarief van de gekozen cursussoort 
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Fixed tarief nee (voor prijs per cursist) 
Deze wordt gebruikt op de ‘Inschrijving toevoegen/wijzigen’ pagina als het een prijs per cursist inschrijving 
betreft (vaste prijs = nee) voor het overschrijven van het standaard tarief van de cursussoort. 
Tariefkeuze ladder: 

1. Niet fixed tarief cursist voor de gekozen cursussoort 
2. Niet fixed tarief organisatie (van de cursist) voor de gekozen cursussoort 
3. Niet fixed tarief van de gekozen cursussoort 

 

3.2 Cursisten 

Cursisten zijn ook contactpersonen van een organisatie. Deze contactpersonen worden vervolgens 
gekenmerkt als cursist. In het overzicht van contactpersonen bij een organisatie is het mogelijk om de 
cursisten apart te tonen.  

 

Figuur 27: Cursisten en contactpersonen 

 
Door het vinkje aan te zetten bij de rubriek ‘Toon ook cursisten’ wordt in een apart overzicht op het tabblad 
‘Contactpersonen’ bij de organisatie een lijst van actieve cursisten getoond. 

De link ‘Uitnodigen cursist(en)’ is alleen zichtbaar wanneer u de module ‘Uitnodigen cursist via mail’ heeft. 
Voor meer informatie zie het stuk ‘Uitnodigen via mail’. 
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3.2.1 Extra rubrieken (Aanvullende informatie) 

Onderstaand een overzicht van de extra rubrieken die bij een contactpersoon (=cursist) invoer 
beschikbaar zijn: 

• Is cursist Ja of nee keuze om aan te geven of de contactpersoon bij de desbetreffende organisatie 
een cursist is.  

• Klantstatus Dit is een bestaande rubriek. Deze wordt standaard op ‘cursist’ gezet bij de invoer van 
een nieuw contactpersoon.  
 

 

 
Figuur 28: Invoer cursist informatie 
 

• DiplomaNr Deze rubriek geeft de mogelijkheid om een diplomanummer bij de cursist in te voeren dat 
door een andere organisatie is uitgegeven. Bijvoorbeeld voor EHBO. 

• RegisterNr Voor de invoer van een registratienummer van een cursist. 
• PersoneelsNr 1 en PersoneelsNr 2 Soms worden door de organisatie van de cursist, 

personeelsnummers toegekend. Deze nummers kunnen in deze twee rubrieken worden ingevoerd. 
• AfdelingsNr 1 en AfdelingsNr 2 Hetzelfde geldt voor eventuele afdelingsnummers.  
• Kostenplaats Bij een cursist kan worden aangegeven tot welke kostenplaats de cursist hoort. Na het 

gebruik van de button, wordt een keuzelijst getoond van alle kostenplaatsen die bij de organisatie van 
de cursist horen. 

• CC bij sjablonen uitdraai  Indien hier voor ‘ja’ is gekozen, ontvangt deze contactpersoon een cc van 
elke mail die verstuurd wordt via de sjablonenuitdraai. Deze contactpersoon ontvangt dus CC’s van 
bevestigingen van alle cursisten van dit bedrijf. 
 

3.2.2. Speciale tabbladen t.b.v. Cursusplanner 

Inschrijvingen 
Dit tabblad geeft een overzicht van de inschrijvingen die bij de contactpersoon horen. In dit overzicht staan 
de meest recente inschrijvingen bovenaan. Daarnaast heeft u de mogelijkheid om vanuit dit tabblad direct 
een inschrijving of een cursus toevoegen. Hiervoor klikt u op ‘Inschrijving toevoegen’ en ‘Cursus 
toevoegen’.  

Diploma’s  
Dit tabblad toont een overzicht van alle diploma’s die de contactpersoon heeft gehaald. Per module wordt 
aangegeven wanneer een diploma is behaald en wat de vervaldatum is. Indien gebruik wordt gemaakt van 
modules voor EHBO, is het mogelijk om ook een vervaldatum EHBO te zien. Daarnaast wordt een 
diplomanummer getoond. 
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Figuur 29: Alle diploma’s van deze contactpersoon 

 
Cursussoort tarieven 
Net als bij een organisatie is het ook mogelijk om bij een cursist aan te geven of hij gebruik mag maken 
van afwijkende tarieven. 

 

Figuur 30: Cursussoort tarieven 

 
Het aanmaken van een afwijkend tarief, gaat op dezelfde manier. Selecteer uit de lijst met ‘Cursussoorten’ 
de juiste cursussoort. In de kolom ‘Tarief’ wordt het basis tarief van de cursussoort getoond. Dit wordt 
direct in het invoerveld van de kolom ‘Afwijkend tarief’ ingevuld. Hierin geeft u aan wat het afwijkende tarief 
moet zijn. U heeft nu niet de mogelijkheid om aan te geven of het gaat om een fixed tarief of een niet fixed 
tarief. Bij een cursist gaat het altijd om een niet fixed tarief, omdat het gaat om een tarief voor deze 
specifieke cursist. Ook nu kunt u gebruik maken van een percentage berekening, door in de kolom 
‘Percentage’ een kortingsbedrag in te vullen.  

Bij het aanmaken van een inschrijving op individueel niveau wordt bij het bepalen van het tarief 
gecontroleerd of de cursist een afwijkend tarief heeft voor de desbetreffende cursussoort. Dit geldt alleen 
bij inschrijvingen die niet voor een vast bedrag worden ingevoerd. 

De gedefinieerde afwijkende tarieven worden op de volgende manieren gebruikt: 

Fixed tarief nee (voor prijs per cursist) 
Deze wordt gebruikt op de ‘Inschrijving toevoegen/wijzigen’ pagina als het een prijs per cursist inschrijving 
betreft (vaste prijs = nee) voor het overschrijven van het standaard tarief van de cursussoort. 
Tariefkeuze ladder: 

• Niet fixed tarief cursist voor de gekozen cursussoort 
• Niet fixed tarief organisatie (van de cursist) voor de gekozen cursussoort 
• Niet fixed tarief van de gekozen cursussoort 

Doelgroepen 
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de ‘Doelgroepen’ functionaliteit, is het bij een cursist mogelijk om aan 
te geven tot welke doelgroep de cursist behoort. In het beheergedeelte van Cursusplanner zijn deze 
verschillende doelgroepen aangemaakt.  

 

Figuur 31: Doelgroep aan cursist koppelen 

Deze functionaliteit kan worden gebruikt voor het gebruik van het extranet. Wanneer de cursist inlogt via 
het extranet en zich wil inschrijven, worden alleen die cursussen getoond die gekoppeld zijn aan dezelfde 
doelgroepen als die van de cursist.  

Koppelen van een doelgroep is eenvoudig door uit de selectiemogelijkheid een doelgroep te kiezen.  
De gekozen doelgroep wordt dan in de lijst geplaatst. Middels de button         kunt u de koppeling weer 
verwijderen. U verwijdert hiermee alleen de koppeling, niet de doelgroep zelf. 
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4. Cursussen 

Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen en instellingen zijn gemaakt, kunnen de cursussen aangemaakt 
worden.  

Wanneer u voor ‘Cursussen’ kiest, verschijnt het volgende scherm. Hiermee kan gezocht worden op 
ingevoerde cursussen. 

 

Figuur 32: Overzicht genereren van cursussen 
 

Met behulp van de diverse rubrieken kunt u uw eigen selectiecriteria bepalen. Dit kan bijvoorbeeld een 
periode zijn. Hierbij wordt gekeken naar de begindatum van een cursus binnen de opgegeven periode. 
Vervolgens wordt een lijst gegenereerd met cursussen die aan deze criteria voldoen.  
 

4.1 Cursusgegevens   

In de dagelijkse praktijk zult u vooral cursussen aanmaken en cursisten inschrijven. In de volgende 
paragrafen wordt dit verder beschreven. 
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4.1.1 Aanmaken nieuwe cursus 

Via het menu ‘Cursussen’ komt u op het scherm waar een overzicht van reeds bestaande cursussen staan 
die gegenereerd kunnen worden. Als u kiest voor ‘Toevoegen’ kunt u beginnen met het aanmaken van 
een nieuwe cursus. 

 

Figuur 33: Invoerscherm basisgegevens toevoegen nieuwe cursus 
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U begint met het selecteren van de cursussoort en het invoeren van een logische titel van de cursus.  
We lichten hieronder een aantal velden verder toe: 

Soort cursus 
Hier verschijnt een pull down menu van de ingestelde cursussoorten. Afhankelijk van de gekozen 
cursussoort worden een aantal zaken al vooraf ingevuld, zoals een deel van de ‘Titel’, ‘Soort inschrijving’ 
en ‘Tarief’. Dit kan door u aangepast worden. 

Titel 
U bent verplicht een passende titel voor de cursus in te voeren.  

Cursuscode 
Afhankelijk van wat voor uw organisatie is ingesteld, wordt de cursuscode automatisch gegenereerd of 
ingevoerd vanaf een ander administratief pakket binnen uw organisatie. De cursuscode is vaak een unieke 
code voor de cursus. 

Begindatum 
Dit is de verwachte begindatum van de cursus. N.B. dit is nog niet de daadwerkelijk geplande startdatum 
van de cursus. Er wordt wel automatisch een cursusdag aangemaakt op de ingevulde begindatum.  

Status 
Het menu ‘Status’ kent vijf mogelijkheden: 

• Nieuw 
• Geannuleerd zonder facturatie 
• Gepland 
• Klaar 
• Geannuleerd 

Minimum aantal inschrijvingen 
U vult hierin het minimum aantal inschrijvingen dat nodig is om de cursus door te laten gaan. Standaard 
wordt hierin een getal ingevuld, maar deze kunt u overschrijven. 

Maximum aantal inschrijvingen 
U vult hierin het maximum aantal inschrijvingen dat mogelijk is tot de cursus vol is. Standaard wordt hierin 
een getal ingevuld, maar deze kunt u overschrijven. Het is slechts een weergave. Het is mogelijk om meer 
cursisten in te schrijven dan is aangegeven. 

Blokkeren facturatie 
Blokkeren facturatie heeft een controle functie. U kunt een relatie, cursus en inschrijving op ‘blokkeren’ 
zetten. Wat dit betekent is dat u eerst een andere handeling moet uitvoeren (iets moet controleren), 
voordat u factureert. Het is gewoon mogelijk om wel te factureren naar een klant waarbij ‘blokkeren 
facturatie’ op ‘ja’ staat. 

Vaste prijs per cursus 
Deze rubriek geeft u de keuze uit ja of nee. Standaard wordt de waarde, zoals ingesteld bij de gekozen 
cursussoort, overgenomen. 
Kies ‘ja’ om de cursuskosten als 1 x het tarief te factureren. 
Kies ‘nee’ om de cursuskosten als het aantal personen x het tarief te factureren. 

Soort inschrijving 
U kunt hier kiezen uit de opties ‘Open inschrijving’ en ‘In Company’. Met ‘Open inschrijving’ wordt bedoelt 
dat iedere cursist, ongeacht de organisatie, zich kan inschrijven voor de cursus. Wanneer u kiest voor  
‘In Company’ geeft u aan dat de cursus specifiek bedoelt is voor een bepaalde organisatie.  
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Wanneer u voor ‘In Company’ kiest, krijgt u twee extra rubrieken: 

• Organisatie U selecteert de organisatie waarvoor u de cursus gaat aanmaken. 
• Contactpersoon U selecteert de contactpersoon van de gekozen organisatie. Dit is om aan te geven 

wie binnen de gekozen organisatie het aanspreekpunt met betrekking tot de cursus is. 

Toegankelijk voor zusterbedrijven 
Indien organisaties met elkaar verbonden zijn, bijvoorbeeld vestigingen vallen onder een 
‘moederorganisatie/hoofdkantoor’ kunnen middels deze keuze cursussen beschikbaar worden gemaakt 
voor inschrijvingen vanuit de ‘groep’.   

Wanneer deze op ‘ja’ staat dan kunnen contactpersonen, die inloggen op het extranet en een 
zusterorganisatie zijn van de In company organisatie die gekozen is bij de cursus, cursisten van de 
zusterorganisatie inschrijven. 

Tarief 
Bij deze rubriek geeft u aan wat de kosten zijn voor de cursus. Wanneer u heeft gekozen voor ‘ja’ bij 
‘Vaste prijs per cursus’, dan geeft u een totaal bedrag voor de cursus op, die door de deelnemende 
organisatie moet worden betaald voor een bepaald aantal cursisten dat zal deelnemen.  
Heeft u voor ‘nee’ gekozen, dan vult u een bedrag in dat per cursist moet worden betaald voor deelname 
aan de cursus. 

Docent 
Hier kunt u de beoogde docent selecteren die de cursus gaat verzorgen.  

Docent 2 
Hier kunt u de beoogde 2e docent selecteren die de cursus, of een deel hiervan, gaat verzorgen.  

Lesstof 
Hier kunt u een beknopte beschrijving plaatsen van de te behandelen inhoud.  

Locatie 
Locatie waar de cursus gegeven gaat worden, dit is later ook belangrijk voor het reserveren en plannen 
van de benodigdheden. 

Lokaal/ruimte 
Indien uw cursuslocatie beschikt over meerdere lokalen/ruimtes, kunt u hier aangeven welke ruimte u voor 
deze cursus in wilt zetten. Dit is een info veld en kan terugkomen als vervangveld in correspondentie. 

Extern ID 
Deze rubriek geeft u de mogelijkheid om een ID aan de cursus te geven die bijvoorbeeld aan u door de 
deelnemende organisatie wordt opgelegd. 

Intern contactpersoon 
U kiest hier een medewerker binnen uw organisatie die verantwoordelijk is voor de administratieve 
verwerking van de cursus. Deze medewerker houdt de inschrijvingen bij en zorgt bijvoorbeeld voor de 
uitnodigingen e.d. 

Grootboek 
Uit een lijst van beschikbare grootboeknummers dient u het juiste grootboeknummer voor de cursus te 
selecteren. 

Project 
U kunt een cursus aan een project koppelen. Met behulp van de button verschijnt een pop-up scherm 
waarin u de juiste project kunt selecteren. 

Klik op de link ‘Selecteer’ en de gegevens worden in deze rubriek ingevoerd. Het pop-up scherm zal 
vanzelf sluiten. 
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Certificaat sjabloon 
Deze rubriek geeft de mogelijkheid om aan te geven welk sjabloon je wilt gebruiken voor het behaalde 
certificaat. 

Deelname sjabloon 
Hier kan het sjabloon deelnameformulier ingesteld worden, wat de docent uit kan draaien in het 
docentenportaal. 

Opmerkingen 
Geeft u de mogelijkheid om opmerkingen in te vullen.  

Directory 
Wanneer u beschikt over de module ‘Documentenbeheer Cursusplanner’ is het mogelijk om bij een cursus 
een documentenmap aan te maken. In deze rubriek geeft u een naam voor de directory aan. Om te 
zorgen dat er unieke mappen worden aangemaakt, wordt voor deze gekozen naam een cursuscode 
geplaatst.  

Wanneer bij de gekozen cursussoort ook een documentenmap is aangemaakt en deze is gevuld met basis 
bestanden voor het cursusdossier, dan wordt van deze bestanden een kopie gemaakt in de nieuwe map 
voor de cursus.  

Offerte/Opdracht 
Een cursus kan voortkomen uit een offerte/opdracht. Met behulp van de button verschijnt er een pop-up 
scherm waarin de juiste offerte geselecteerd kan worden. 
 

 

Figuur 34: Offerte koppelen aan cursus 
 

Open inschrijving - Webtoegang 
Hier kunt u aangeven of de cursusinformatie online beschikbaar gesteld moet worden.  

Kenmerken – Versie informatie/Extra informatie 
Binnen ChainWise bestaat de mogelijkheid om extra kenmerken toe te voegen. Deze kenmerken kunt u 
zelf bepalen. In dit voorbeeld is gekozen voor Versie informatie en Extra informatie.   
 

  



 

 Handleiding ChainWise Cursusplanner -   28 / 41 

 

4.1.2. Cursusdagen 

Het aanmaken van cursusdagen gebeurt vanaf de cursusdetails pagina van de cursus.  

 

Figuur 35: Cursusdagen 

 
Klik op de link ‘Cursusdag toevoegen’ om een cursusdag toe te voegen. 

U krijgt onderstaand invoerscherm te zien. 
 

 

Figuur 36: Invoerscherm toevoegen cursusdag 

 
Een cursusdag hoeft niet een hele cursusdag te betekenen. Een dag kan ook worden opgedeeld in 
verschillende delen. Een cursusdag wordt gedefinieerd door de volgende rubrieken: 

• Datum De datum dat de cursusdag plaats vindt.  
• Begin tijd De begintijd van de cursusdag. 
• Eind tijd Eindtijd van de cursusdag.  
• Docent Middels de buttons kiest u een medewerker (docent) voor de cursusdag. 
• Tweede docent Het is mogelijk om een tweede docent te selecteren. Ook dit is een keuze uit een 

interne medewerker.  
• Lesstof Ruimte om aan te geven welke lesstof die dag wordt behandeld. 
• Weekplanning De keuzelijst geeft een lijst van weekplanningen waarin de cursusdag moet worden 

meegenomen. 
• Locatie U heeft hier de ruimte d.m.v. tekst een locatie op te geven. Daarnaast bestaat de mogelijkheid 

om een reeds ingevoerde locatie te selecteren. 
Wanneer bij de cursus een organisatie is opgegeven en bij die organisatie is een default cursuslocatie 
opgegeven, dan wordt deze locatie standaard ingevuld. U kunt deze locatie wijzigen. 

• Intern Hier kunt aangeven of het een interne of een externe cursuslocatie betreft. 
• Opmerkingen Mogelijkheid om extra opmerkingen toe te voegen. 
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4.2 Inschrijvingen 

Om cursisten te laten deelnemen, dienen zij zich in te schrijven voor de cursus. Inschrijvingen kunnen op 
verschillende manieren worden aangemaakt: 

• Door interne medewerker. 
• Door een contactpersoon van een klantorganisatie 
• Door de cursist zelf via extranet. 

In deze paragraaf wordt beschreven hoe inschrijvingen door een interne medewerker kunnen worden 
aangemaakt. 

4.2.1 Inschrijvingen 

  

Figuur 37: Zoeken naar inschrijvingen 

 
Wanneer u in de Cursusplanner klikt in het menu op ‘Inschrijvingen’, krijgt u een overzicht van de 
inschrijvingen die standaard voldoen aan de volgende criteria: 

• Business Unit Bij gebruik van de Business Unit module en wanneer is aangegeven dat de standaard 
Business Unit moet worden geselecteerd, wordt hier standaard de Business Unit van de ingelogde 
medewerker getoond. 
Hiervoor geldt dat de inschrijvingen worden meegenomen waarvoor geldt dat de cursus bij de 
geselecteerde Business Unit hoort. 

• Begindatum Standaard wordt gekeken naar de begindatum van de cursus die valt binnen de periode 
met begindatum van een maand voor vandaag en zes maanden na vandaag. 

Via ‘Uitgebreid zoeken’ kunt u uw zoekcriteria verder uitbreiden om zo de selectie kleiner en specifieker te 
maken. 

Via de link ‘Inschrijvingen toevoegen’ kunt u een nieuwe inschrijving aanmaken. 
 

4.2.2 Inschrijven 

Ook kunt u via de menuoptie ‘Inschrijven’ een nieuwe inschrijving aanmaken. Dit gebeurt in stappen. 
Allereerst wordt gevraagd voor welke cursus u een inschrijving wilt aanmaken. 

  

Figuur 38: Selecteer de cursus 
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Via de button naast ‘Selecteer de cursus’ volgt een pop-up scherm waarin de juiste cursus geselecteerd 
kan worden. De juiste selectie van cursussen wordt verkregen door extra selectiecriteria in te vullen als: 

• Trefwoord Gekeken wordt of het trefwoord voorkomt in de titel van de cursus. 
• Organisatienaam Gekeken wordt of de organisatienaam voorkomt als bedrijf van de cursus bij een  

In Company cursus.  
• Cursuscode Hier kunt u direct een cursuscode of een deel van de cursuscode invoeren. 

 

Figuur 39: Inschrijvingen voor cursus aanmaken 
 

Na klikken op de optie ‘Selecteer’ wordt de cursus ingevuld als de cursus waarvoor u de inschrijving wilt 
aanmaken. Klik op ‘OK’ om verder te gaan. 

  

Figuur 40: Selecteer de cursus 

U krijgt de vraag om één of meerdere cursisten te selecteren. Dit doet u door weer op de button te klikken. 

 

Figuur 41: Selecteer de in te schrijven cursist(en) 

Opnieuw krijgt u een pop-up scherm, nu met de mogelijkheid cursisten te selecteren. 

  

Figuur 42: Cursist(en) voor inschrijving selecteren 
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In dit scherm ziet u extra informatie over de cursus: 

• Titel van de cursus 
• Maximum aantal in te schrijven cursisten 
• Aantal reeds gemaakte inschrijvingen 
• Aantal opties die zijn aangemaakt. 

Vervolgens heeft u de mogelijkheid d.m.v. een aantal zoekcriteria de selectie van contactpersonen te 
verkleinen. Wanneer de organisatienaam bekend is (bij een In Company cursus bijvoorbeeld), zal de 
naam van de organisatie vooraf worden ingevuld. 

Het is mogelijk om één cursist in te schrijven, maar u kunt ook direct meerdere cursisten inschrijven. 

Inschrijven van 1 cursist 
Bij het inschrijven van 1 cursist kunt u direct gebruik maken van de link ‘selecteer’ voor de regel van de 
juiste cursist. Op dat moment sluit het venster en worden de gegevens van de geselecteerde cursist in het 
inschrijvingenscherm getoond. U kunt nu de inschrijving voor deze cursist verder afhandelen. 

Inschrijven van meerdere cursisten 
Bij het inschrijven van meerdere cursisten, vinkt u eerst alle de cursisten aan waarvoor u een inschrijving 
wilt aanmaken. Vervolgens klikt u op de button ‘Voeg geselecteerde contactpersonen toe’. Het pop-up 
scherm sluit zich en in het inschrijvingenscherm krijgt u een lijst van de geselecteerde cursisten te zien. 
Vervolgens kunt u de inschrijving invullen, echter nu gelden in te voeren gegevens van de inschrijving voor 
alle geselecteerde cursisten. 

 

Figuur 43: Inschrijven meerdere cursisten 

 

4.2.3. De inschrijving 

We bespreken in stappen uit welke onderdelen een inschrijving bestaat. 

 

Figuur 44: Toon reeds gemaakte inschrijvingen 

Er wordt een lijst met geselecteerde cursisten getoond of één enkele cursist, waarvoor de inschrijving 
wordt ingevuld. 

 

Figuur 45: Geselecteerde cursisten 
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U voert voor de inschrijving een aantal standaard gegevens in. Het gaat om de volgende rubrieken: 

• Status Hiermee wordt de status van de inschrijving aangegeven. U heeft hier de volgende 
mogelijkheden: 
o Optie 
o Ingeschreven 
o Uitnodiging verstuurd 
o Rappel verstuurd 
o Nabelactie afgerond 
o Bevestigd 
o Afgemeld 
o Geannuleerd 

• Aanmelddatum Dit is de datum van aanmelding. Standaard wordt hierin de huidige datum ingevuld. 
• Factuurdatum Dit is de datum waarop gefactureerd dient te worden. Dit is via een setting in te stellen, 

bijvoorbeeld twee weken voor aanvang van de cursus. 
• Blokkeren facturatie Blokkeren facturatie heeft een controle functie. U kunt een relatie, cursus en 

inschrijving op ‘blokkeren’ zetten. Wat dit betekent is dat u eerst een andere handeling moet uitvoeren 
(iets moet controleren), voordat u factureert. Het is gewoon mogelijk om wel te factureren naar een 
klant waarbij ‘blokkeren facturatie’ op ‘ja’ staat. 

• Vaste prijs per cursus Geeft de opties ‘ja’en ‘nee’. Wanneer het gaat om een cursus met open 
inschrijving, kunt u dit niet op ‘nee’ zetten. Bij een cursus met standaard fixed op ‘ja’ is het wel mogelijk 
om aan te geven dat een inschrijving apart moet worden afgerekend. 

• Tarief Dit is het tarief voor de inschrijving. Bij een cursus met vaste prijs, staat hier 0. Anders staat hier 
het tarief per inschrijving. Dit bedrag is hier te overschrijven. Standaard wordt het bedrag van de 
cursus overgenomen. 

• Korting toepassen Hier kunt u aangeven of korting mag worden toegepast of niet. Deze korting wordt 
dan van de klant- of cursistgegevens overgenomen. Dit is de korting die is aangeven voor de 
cursussoort. 

• Modules Deze rubriek geeft een lijst van modules die aan de cursus zijn gekoppeld. U dient aan te 
geven of de cursist aan alle modules deelneemt. Standaard worden alle modules geselecteerd. 

• Is geslaagd Hier kunt u aangeven of de cursist geslaagd is voor de cursus of niet. 
• Extra Inschrijving  Een extra inschrijving kan alleen aangegeven worden als de aanmelddatum van 

de cursist, na de begindatum van de cursus ligt. In de sjablonen uitdraai kan het veld extra inschrijving 
als vervangveld ingeladen worden. 

 

Figuur 46: Gegevens inschrijving 
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Extra rubrieken 
Wanneer een bestaande inschrijving de status ‘Geannuleerd’ krijgt, worden onderstaande extra rubrieken 
getoond. 

• Annuleringdatum De datum dat de cursist heeft geannuleerd. 
• Soort annulering U heeft hier een keuze uit ‘Afmelding’ of ‘No show’. Dit zijn namelijk verschillende 

manieren van annulering. Een cursist kan zich afmelden, maar ook niet komen opdagen. 
• Reden annulering In dit tekstveld legt u vast waarom de inschrijving is afgemeld. Dit kan eventueel 

ook voor de ‘No show’ als er later bekend wordt wat de reden is geweest. 

Heeft u bijvoorbeeld na de cursus een cursist op uw presentielijst staan die zich nog niet had ingeschreven 
voor de cursus en wordt een inschrijving na cursusdatum aangemaakt, dan krijgt u een extra rubriek ‘Extra 
inschrijving’ om aan te geven of het gaat om een extra inschrijving. 

Het kan voorkomen dat in de instellingen voor de Cursusplanner een aantal factuurposten is gedefinieerd. 
Alle mogelijke factuurposten worden bij een inschrijving getoond. 

 

Figuur 47: Extra factuurposten 

 
U kunt voor de factuurpost aangeven hoeveel hiervan voor de cursist nodig zijn en wat de kosten daarvoor 
zijn. Daarbij kunt u aangeven of eventuele korting die wordt berekend ook over de kosten voor de extra 
posten moet worden berekend. 

Tussen het inschrijven van de cursist en het daadwerkelijk behalen van de cursus zit vaak een hele 
periode en tevens de nodige correspondentie. Bij de inschrijving is het mogelijk om aan te geven of 
bepaalde correspondentie moet worden verstuurd en wanneer deze is verstuurd. Onderstaand voorbeeld 
geeft aan voor welke vormen van correspondentie dit kan worden bijgehouden. Zo kunt u bijvoorbeeld zien 
of een bevestiging is gestuurd en op welke datum dat is gedaan bij ‘Datum Bevestiging verstuurd’. 

 

Figuur 48: Correspondentie bijhouden per inschrijving 
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Voor bepaalde cursussen worden certificaten uitgegeven. Wanneer binnen uw organisatie hiervan gebruik 
wordt gemaakt, ziet u onderstaand onderdeel. U kunt dan bij de inschrijving aangeven dat bij het 
aanmaken van een certificaat gecontroleerd moet worden of de cursist heeft betaald. Daarnaast heeft u de 
mogelijkheid om bij ‘Vrije tekst’ nog extra informatie op te slaan over dit onderwerp. 

 

Figuur 49: Invoerscherm certificaat gegevens 

 

 

Figuur 50: Invoerscherm aanvullende certificaat gegevens 

 
Afhankelijk van de inschrijving settings is een extra onderdeel ‘Aanvullende gegevens’ beschikbaar.  
Hierin staan, mits ingesteld, de volgende rubrieken: 

• Trucksoort Invoer veld wanneer u een organisatie bent die gebruik maakt van verschillende soorten 
Trucks voor het geven van uw cursussen. 

• Examenvorm Om aan te geven in welke vorm de cursist examen afneemt. 
• Opmerkingen Extra veld om eventuele opmerkingen te plaatsen. 

Er wordt voor de inschrijving de nodige correspondentie verstuurd. Per inschrijving kan worden 
aangegeven wat het correspondentie adres en wat het factuuradres moet zijn. Wanneer u kiest voor het 
inschrijven van één cursist of van cursisten van dezelfde organisatie, heeft u direct de mogelijkheid om 
deze gegevens in te voeren. 
 

 

Figuur 51: Aanpassen correspondentieadres per inschrijving 
 

Bij het correspondentie adres staat bij de rubriek ‘Selecteer’ standaard ‘Bezoekadres organisatie’ of 
‘Postadres organisatie’. Dit is afhankelijk van de reeds ingevoerde instellingen.  
Voor het factuuradres wordt gerefereerd naar ‘Factuuradres organisatie’ of ‘Postadres organisatie’.  
Ook dit is afhankelijk van de ingevoerde setting voor dit onderdeel. 
Het is ook mogelijk, indien u beschikt over deze functionaliteit, om direct een contactpersoon van de 
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organisatie te kiezen waar de cursist bij hoort. 
Wanneer u uw keuze heeft gemaakt worden de onderliggende velden voor u ingevuld. U heeft hier de 
mogelijkheid om de gegevens te overschrijven. Bij contacttype geeft u aan of de correspondentie dient te 
lopen via email, post of beide.  

 

 

Figuur 52: Aanpassen factuuradres per inschrijving 

Wanneer u een inschrijving aanmaakt voor meerdere cursisten van verschillende organisaties, krijgt u voor 
de invoer van de correspondentie adressen onderstaand te zien. 

 

Figuur 53: Aanpassen adressen meerder inschrijvingen 

U kunt hier geen cursist kiezen en de velden voor de adresgegevens niet wijzigen. Reden hiervoor is dat 
de cursisten van verschillende organisaties komen en adresgegevens niet overeenkomen. 

Het is wel mogelijk om aan te geven welk adres van de organisatie of de cursist moeten worden gebruikt. 
Bij het opslaan van de inschrijving, wordt per cursist bekeken welke gegevens moeten worden ingevuld bij 
de inschrijving. Indien u dit voor een inschrijving wilt wijzigen, dient u de inschrijving na opslaan 
afzonderlijk te openen en daar dan uw wijzigingen door te voeren. 

4.3 Diploma’s en pasjes 

Certificaten en pasjes afdrukken kun je vinden in de Cursusplanner onder 

• Cursusdetails -> tabblad ‘Inschrijvingen’ of 
• Sjablonenuitdraai - sjabloon "pasjes" of "certificaten" 

De voorwaarden voor het afdrukken van een certificaat zijn: 

• Cursist is voor alle modules van deze cursus ingeschreven. 
• Modules waarvoor is aangegeven dat zij niet hoeven te worden gecontroleerd voor het diploma, tellen 

niet mee. 
• Cursist heeft factuur betaald (of check betaald vinkje staat UIT in inschrijving) 
• Cursist heeft diploma voor ALLE hoofdmodules van deze cursus  
• Bij de cursist is een directory ingevuld 
• Bij de organisatie van de cursist is een directory ingevuld (eventueel wordt de aanwezigheid gecheckt). 
• Bij het aanmaken van de diploma’s is de rubriek  ‘Pasje’ op ja gezet. 
• De diploma's zijn nog niet verlopen. 
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5. Extra functionaliteiten 

Afhankelijk van de afspraken tussen uw organisatie en ChainWise zijn er wellicht extra functionaliteiten 
toegevoegd.  

5.1 Versturen uitnodigingen via mail 

Wanneer u gebruik maakt van de module ‘Uitnodigen via mail’ is onderstaande functionaliteit beschikbaar. 
Via het tabblad ‘Contactpersonen’ bij een organisatie en bij het overzicht ‘Herhalingen’. Onderstaande 
beschrijving toont hoe dit werkt vanuit het overzicht ‘Herhalingen’. Bij het tabblad ‘Contactpersonen’ werkt 
dit hetzelfde. 

Om cursisten uit te nodigen via de mail, volg je de volgende stappen. 

• Maak een selectie van de herhalingen die u wilt zien.  

 

Figuur 54: Selectie herhalingen 

• Vink die cursisten aan die u wilt uitnodigen 
Klik op ‘Uitnodigen cursist(en)>>‘ 

  

Figuur 55: Uitnodigen cursisten voor herhaling 
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Er wordt een pop-up scherm geopend met de mogelijkheid diverse cursussen te selecteren. 
Zoek naar de juiste cursussen. 

 

Figuur 56: Uitnodiging voor herhaling versturen 
 

• Vink die cursussen aan waarvoor u de cursisten wilt uitnodigen. 

 

Figuur 57: Cursusselectie 
 

• Klik op ‘Verstuur uitnodiging’. U krijgt de melding dat de mailingen zijn klaargezet. Dan ben u klaar. 
• Voor de cursist is nu een regel klaargezet en deze wordt ‘s avonds opgepakt door een taak. De taak 

mailt de cursist een uitnodiging die gebaseerd is op een mailtemplate.  
mtemp_cpl_uitnodigenCursist.htm 

Voorwaarden voor het uitnodigen van cursisten: 

• Een cursist moet een geldig e-mailadres hebben. 
• Een cursist dient toegang te hebben tot het extranet.  
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Bijlage I: Begrippenlijst ChainWise Cursusplanner 

Business Unit Afhankelijk van de voor uw organisatie gekozen verdeling, kiest u hier 
  bijvoorbeeld een locatie of plaats. Alleen van toepassing bij gebruik  
 Business Unit module.  

Cursus Cursus is een samenstelling van verschillende (hoofd)modules, die valt 
  onder een bepaalde cursussoort. 

Cursuscode Afhankelijk van afspraken met uw organisatie wordt deze cursuscode 
  automatisch gegenereerd of is deze gekoppeld aan uw eigen systeem. 

Cursusgroep Groep met verzameling van een aantal cursussoorten 

Doelgroepen Bij cursus…. In te stellen voor welke doelgroepen betreffende cursus van  
 belang is. Deze info kan gebruikt worden voor agenda’s. 

Herhalingsmodule  

Hoofdmodules Verzameling van verschillende modules die bij elkaar horen. 

Modules Hiermee worden cursusmodules bedoeld. Een module valt onder een  
 bepaalde hoofdmodule. 

Standaard Benodigdheden die vast voor een bepaalde hoofdmodule nodig zijn. 
benodigdheden 
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Bijlage II: Gebruikte afbeeldingen in deze handleiding 

Figuur 1: Invoerscherm toevoegen nieuwe cursussoort 5 
Figuur 2: Instellen volgorde cursussoorten (laatste kolom) 6 
Figuur 3: Lijst cursussoorten met vastgestelde volgorde 6 
Figuur 4: Pop-up hoofdmodule koppelen 7 
Figuur 5: Invoerscherm toevoegen nieuwe hoofdmodule 7 
Figuur 6: Modules koppelen aan hoofdmodule 8 
Figuur 7: Standaard benodigdheden voor hoofdmodule 8 
Figuur 8: Instellen standaardbenodigdheden voor hoofdmodule 9 
Figuur 9: Invoerscherm module aanmaken 9 
Figuur 10: Informatie cursusmodule 10 
Figuur 11: Overzicht koppeling cursusmodule aan hoofdmodules 10 
Figuur 12: Invoerscherm doelgroepen toevoegen 11 
Figuur 13: Cursussoort aan doelgroep koppelen 11 
Figuur 14: Doelgroep koppelen 11 
Figuur 15: Modifier 14 
Figuur 16: Instellen sjablonen 14 
Figuur 17: Sjabloon uitdraai 15 
Figuur 18: Toevoegen extra factuurposten 16 
Figuur 19: Wijzigen cursuslocatie 17 
Figuur 20: Toevoegen evaluatievragen 17 
Figuur 21: Instellen volgorde evaluatievragen 18 
Figuur 22: Gebruik weekplanningen 18 
Figuur 23: Gebruik middelen 19 
Figuur 24: Wijzigen middelen 19 
Figuur 25: Alle inschrijvingen van deze organisatie 21 
Figuur 26: Cursussoort tarieven 21 
Figuur 27: Cursisten en contactpersonen 22 
Figuur 28: Invoer cursist informatie 23 
Figuur 29: Alle diploma’s van deze contactpersoon 24 
Figuur 30: Cursussoort tarieven 24 
Figuur 31: Doelgroep aan cursist koppelen 25 
Figuur 32: Overzicht genereren van cursussen 26 
Figuur 33: Invoerscherm basisgegevens toevoegen nieuwe cursus 28 
Figuur 34: Offerte koppelen aan cursus 32 
Figuur 35: Cursusdagen 32 
Figuur 36: Invoerscherm toevoegen cursusdag 32 
Figuur 37: Zoeken naar inschrijvingen 33 
Figuur 38: Selecteer de cursus 34 
Figuur 39: Inschrijvingen voor cursus aanmaken 34 
Figuur 40: Selecteer de cursus 34 
Figuur 41: Selecteer de in te schrijven cursist(en) 35 
Figuur 42: Cursist(en) voor inschrijving selecteren 35 
Figuur 43: Inschrijving meerdere cursisten 36 
Figuur 44: Toon reeds gemaakte inschrijvingen 36 
Figuur 45: Geselecteerde cursisten 36 
Figuur 46: Gegevens inschrijving 37 
Figuur 47: Extra factuurposten 38 
Figuur 48: Correspondentie bijhouden per inschrijving 38 
Figuur 49: Invoerscherm certificaat gegevens 39 
Figuur 50: Invoerscherm aanvullende certificaat gegevens 39 
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Figuur 51: Aanpassen correspondentieadres per inschrijving 39 
Figuur 52: Aanpassen factuuradres per inschrijving 40 
Figuur 53: Aanpassen adressen meerder inschrijvingen 40 
Figuur 54: Selectie herhalingen 42 
Figuur 55: Uitnodigen cursisten voor herhaling 42 
Figuur 56: Uitnodiging voor herhaling versturen 43 
Figuur 57: Cursusselectie 43 
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Contactgegevens 

Telefonisch contact 

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
074 24 90 430 

 

Stuur ons een bericht 

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons. 
info@chainwise.nl 

 

Bezoek ChainWise 

Demmersweg 40 
7556 BN Hengelo  

 

U bent van harte welkom. 
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