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1 Versies 

Versie Auteur Datum Opmerkingen 

0.1 Arjan 15-6-2018 Eerste versie op basis van versie 1.4 van document 

‘Cursusplanner ChainWise - Schermplannen’ 

0.2 Richard 15-6-2018 Update na een review 

0.3 Vincent 25-6-2018 Update na een review 

1.0  26-8-2018 Definitieve versie na reviews 

1.1 Arjan 13-7-2018 Uitbreidingen toegevoegd nav eerste 

wensen/testresultaten klanten 

1.2 Arjan 1-10-2018 Uitbreidingen toegevoegd nav nieuwe mogelijkheden 

nieuwe planmethodiek (op aanraden klanten) 
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2 Inleiding 

Een belangrijk onderdeel binnen ChainWise Cursusplanner is het planbord. Naast de standaard 
planningsfunctionaliteit is een aantal jaren geleden de geavanceerde resourceplanner ontwikkeld. Deze 
maakt het mogelijk docenten, middelen, ruimtes en externe resources zoals examinatoren en 
lotusslachtoffers nauwkeurig te plannen. Hoewel deze meer uitgebreide functionaliteit een waardevolle 
toevoeging was, waren er toch punten voor verbetering waardoor we besloten hebben een redesign door 
te voeren.  
 
Het grootste bezwaar van klanten rondom planning in de ChainWise Cursusplanner was dat het systeem 
goed registreert, maar niet plant en informeert over mogelijke gevolgen van veranderingen.  
 
De gebruiker wordt niet ondersteund/geholpen door de software bij het planproces. Plannen is binnen 
ChainWise daardoor 100% mensenwerk, wat het erg foutgevoelig en arbeidsintensief maakt.  
 
De uitkomsten van de verschillende ingeplande cursussen zijn  gespreid over meerdere planborden, 
waardoor het totaaloverzicht ontbreekt op het gebied van hetgeen ingepland is en waar de vrije 
capaciteit zit van de verschillende onderdelen op een cursus en de eventuele bottlenecks in de planning. 
 
Vanaf versie 8.3 van ChainWise is het planbord en de planmethodiek drastisch gewijzigd. Naast onze eigen 
ideeën en inzichten hebben wij als input voor de doorgevoerde wijzigingen in oktober 2017 een 
klantenmiddag gehouden waarbij klanten hebben aangegeven wat men graag gewijzigd zou zien. Dit 
zodat we met ChainWise Cursusplanner zo goed mogelijk blijven aansluiten bij de behoeften van onze 
klanten en de markt.  
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3 Ontwikkelkeuzes 

3.1 Functionaliteiten 

Om het project werkbaar en het benodigde budget voor ontwikkeling reëel te houden is de gemene deler 

aan wensen vanuit de klantendag verwerkt in de nieuwe ChainWise versie 8.3. Hierbij zijn keuzes gemaakt 

in wat wel of niet meegenomen is in de nieuwe versie. Deze nieuwe versie is de eerste versie met de 

nieuwe planningsfunctionaliteit. Naast dat dit een eindpunt is voor de huidige planningsmethodiek is dit 

gelijk een startpunt voor verdere ontwikkelingen en uitbreidingen van de nieuwe planwerking. Hieronder 

een opsomming van enkele hoofdpunten wat in de nieuwste versie is meegenomen: 

Toegevoegd in ChainWise versie 8.3 

1. Cursusdagen vastleggen op cursussoort (met mogelijkheid van ‘aantal werkdagen tussen 

opeenvolgende cursusdagen’). Hiermee is een programma (incl. onderverdeling in cursusdagen) 

in de cursussoort al vast te leggen. 

2. Notificaties van mogelijke acties die ondernomen moeten worden door wijzigingen in planning 

3. Planningsconflicten worden weergegeven bij aanmaken of wijzigen van planning 

4. Cursussen in bulk aan kunnen maken 

5. Planbord, cursusdagen en voormalige ‘reeks cursusdagen’ met drag and drop 

6. Mogelijkheid om tijd tussen modules te plannen 

7. Geen verplichting om te plannen  

8. Verbeterde werking locaties 

9. Beschikbaarheidsoverzicht op basis van gewenste cursusdag en gekozen cursussoort 

3.2 Ontwikkeltaal 

Met de eerdere ontwikkeling van ChainWise 8 is de focus gelegd op de vernieuwing van de voorkant van 

de applicatie, de userinterface. 

De vernieuwing van de planlogica is de start voor de omzetting van ChainWise naar een nieuw platform. 

Wij maken hierbij gebruik van Angular. Met dit applicatieframework kunnen we bestaande techniek en 

functionaliteit combineren met nieuwe technieken en daarmee het gehele ChainWise platform gefaseerd 

overzetten.  

Erg belangrijk hierbij is dat we daarmee ook futureproof blijven. Enerzijds doordat de nieuwe technieken 

weer langer ondersteund blijven dan de huidige technieken, anderzijds kunnen we hier ook een nieuwe 

generatie ontwikkelaars mee aanspreken, waardoor wij als organisatie ook ‘jong’ blijven. 

3.2.1 Angular 
Angular wordt gebruikt als nieuwe programmeertaal voor de front-end pagina’s. 

3.2.2 Webservices 
De database operaties worden vanuit een webservice uitgevoerd. 

Deze webservices worden aangeroepen vanuit classic ASP en ook vanuit de nieuw te bouwen front-end 

pagina’s die in Angular worden gemaakt. 
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4 Situatie vóór ChainWise versie 8.3 

Voordat gekeken wordt hoe een planbord wordt opgebouwd, is het van belang de benodigde 
basisgegevens voor het planbord duidelijk te hebben.  
 
Binnen ChainWise Cursusplanner hebben we te maken met onderdelen die nodig zijn bij de uitvoering van 
een cursus. Deze worden vastgelegd onder cursusplanner-instellingen. 
Aan een cursussoort worden Hoofdmodules en Modules gekoppeld. 
 
Module is het laagste niveau van detail, maar ook één van de belangrijkste als het gaat om planning. 
Hieraan worden namelijk alle onderdelen gekoppeld die nodig zijn voor de uitvoering van de betreffende 
module. 
 
De voor planning relevante gegevens bij de module zijn:  

 Tijdsduur 

 Benodigde middelen 

 Benodigde resourcesoorten 
 
Er worden veel gegevens geregistreerd, echter het cursusverloop c.q. het evenement, de 
standaarduitvoering wordt niet vastgelegd. (Mede) hierdoor is er geen controle op juistheid/volledigheid 
mogelijk bij het inplannen van een cursusuitvoering. 
 

4.1.1 Tijdsduur van een module 

 
Tijdsduur van een module (in bovenstaand scherm – 240 minuten) 
 

4.1.2 Benodigde middelen 

 
Benodigde middelen. Dit kunnen bijvoorbeeld zijn:  

 Lokalen: theorielokaal, bluscontainer, zwembad 

 Materieel: heftruck, hoogwerker, kraan, reanimatiepop, AED – dit kunnen ook inhuurmiddelen 
zijn 

 Materialen: ademluchtset, gasmeten set, wetsuits 



 

Functioneel ontwerp – Schermplannen   8 / 21  

4.1.3 Benodigde resourcesoorten 

 
 
Benodigde resourcesoorten zijn bijvoorbeeld  

 examinatoren  

 lotusslachtoffers (acteurs) 
 
Resources zijn altijd gekoppeld aan personen (werknemers). Personen kunnen in de database meerdere 
rollen hebben, maar kunnen uiteraard maar 1 keer voor een cursus worden ingepland. 
 

4.1.4 Docenten 
Verder, is/zijn (competente) docent(en) relevant voor planning, maar dat wordt momenteel niet 
opgenomen binnen dit deel van CW. Los van competenties, spelen kosten/kostprijs van een 
(inhuur)docent ook mee. 
 
Competenties 
Docenten krijgen competenties voor bepaalde modules, hoofdmodules of cursussoorten. 
 

4.1.5 Signalering 
Bij een cursus kun je aangeven dat het lokaal verplicht is en aangeven wie een e-mail moet ontvangen als 

er geen lokaal is ingevoerd. 

Elke dag draait een script die elke x dagen (settings 502 en 505) voor het begin van de cursus een e-mail 

stuurt naar de aangegeven persoon, dat een locatie / lokaal bij een bepaalde cursus nog niet gevuld is. 
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5 Inrichten van de cursusplanner vanaf versie 8.3 

Inrichten van de cursusplanner is mogelijk onder hoofdmenu ‘Cursusplanner’ gevolgd door de keuze 

‘Instellingen’ in het linker menu. 

5.1 Belangrijkste wijzigingen t.o.v. voorgaande versies 

De belangrijkste wijzigingen voor inrichting in vergelijking met voorgaande versies zijn: 

 Het menu onder hoofdmenu ‘Cursusplanner’ heeft een nieuwe indeling 

 Resources bestaan niet meer, deze zijn ondergebracht in middeltypen 

 Docenten worden als middeltype (waarbij bij middeltype is aangegeven ‘is werknemer = ja’) 

gepland 

 Niet alles hoeft meer gepland te worden, plannen is een keuze 

 Er zijn primaire en secundaire middeltypen. Voor de capaciteitsberekening per middeltype 

worden alleen de middelen geteld die primair aan het middeltype gekoppeld zijn. Een middel kan 

dan ook maar 1 primair middeltype hebben. 

 Bij een cursussoort kunnen ook cursusdagen worden vastgelegd 

 Er zijn meerdere cursussen in één keer toe te voegen 

 De werking van ‘Locatie’ is gewijzigd. Er moet nu altijd een locatie opgevoerd worden, dit om aan 

te geven waar de middelen vandaan dienen te komen. 

 Er wordt gebruik gemaakt van notificaties voor mogelijke acties die ondernomen moeten worden 

door wijzigingen in de planning 

 Planningsconflicten en/of waarschuwingen worden weergegeven bij het aanmaken of wijzigen 

van de planning 

 Nog te verwachten te plannen onderdelen worden weergegeven in planbord 

 Geplande modules / middeltypen bevatten drag & drop / verleng & verkort mogelijkheden. In 

het planbord (week en maandoverzicht) kan een gehele cursusdag nu via drag & drop verplaatst 

worden en in reeks cursusdagen kunnen (delen van) een cursusdag verplaatst worden met drag 

& drop waardoor de docent wijzigt 

 Rapportage ‘beschikbaarheid’ beschikbaar voor docenten en middeltypen waarmee ingezien kan 

worden op welke dag wie/wat en of eventueel alle benodigdheden voor een cursussoortdag 

beschikbaar is. 

5.2 Middeltypen  

5.2.1 Middeltype aanmaken en verwijderen 
Middeltypen zijn benodigdheden bij een cursus. Denk hierbij aan lokaal, docent, AED etc.. Middeltypen 

kunnen in een middeltypegroep worden opgenomen. Dit is een groepering van middeltypes om o.a. 

managementrapportages overzichtelijk te houden. 

Een middeltype kan een werknemer zijn. Middeltypen kunnen aan iedere werknemer gekoppeld worden, 

dus niet alleen docenten. Docenten hebben een ‘competentie’ voor een middeltype. Hierdoor kun je 

instellen welke personen je bij welke middeltypen kunt inzetten. Bij een middeltype waarbij een 

werknemer gekoppeld kan worden wordt verwacht dat altijd iemand gekoppeld wordt in de cursus. 
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Er kan bij elk middeltype worden aangegeven of dit middeltype uit eigen middelen gebruikt wordt en/of 

ingekocht/ingehuurd wordt (hiervan is alleen sprake als module 169 inkoop bij cursussen is afgenomen). 

Als bij ‘middelen plannen’ wordt aangegeven dat middelen niet gepland hoeven te worden dan wordt bij 

de cursusdag geen mogelijkheid geboden om een middel te koppelen aan het middeltype. Wél wordt er 

geteld of er voldoende middelen beschikbaar zijn (ook als ze niet gekoppeld worden bij een gepland 

middeltype). Dit houdt dus in dat middelen koppelen aan een middeltype op een cursusdag optioneel is 

en niet persé noodzakelijk. 

Per middeltype kan worden aangegeven of er genotificeerd moet worden als er iets is gewijzigd in de 

planning voor het middeltype. Hierbij kan worden aangegeven of er altijd notificaties moeten worden 

vastgelegd, alleen als er een middel is gekoppeld of nooit een notificatie gewenst is. Er kan ook worden 

aangegeven met wie er eventueel contact opgenomen moet worden voor de notificatie (werknemer of 

contactpersoon kan worden gekozen).  

Onder cursusplanner-notificaties zijn alle notificaties terug te vinden. Er worden geen automatische e-

mails verstuurd, maar er wordt wel aangegeven dat er iemand op een bepaalde (zelf te kiezen) manier 

geïnformeerd moet worden. 

Met algemene instelling 1001 is in te stellen dat als een cursusdag op een externe locatie wordt gegeven, 

alleen de middeltypen van het type ‘Is werknemer’ automatisch toegevoegd moeten worden. Het is dan 

nog steeds mogelijk om handmatig andere benodigde middeltypen te koppelen aan de cursusdag indien 

gewenst. 

 

5.2.2 Middeltypen – tab middelen 
In dit scherm is aan te geven welke middelen ingezet kunnen worden voor een middeltype dat nodig is bij 

een module. 
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5.2.3 Middeltypen – tab modules 

 
  
De tab module bij een middeltype toont alle modules waarbij het betreffende middeltype nodig is. Hier 

zijn modules te koppelen, is aan te geven hoeveel modules er per middeltype nodig zijn en is extra 

informatie over de koppeling tussen middeltype en module te geven.   

Die extra informatie komt terug bij de cursusdag onder subtab ‘middeltypes’. Hierin kan bijvoorbeeld 

worden aangegeven ‘dit middeltype moet geregeld worden bij / door…’ of ‘van dit middeltype is er 1 

nodig per 4 cursisten’ (het middeltype praktijklokaal kan bij de module brand blussen door 4 cursisten 

tegelijk gebruikt worden, bij 5 cursisten zal er een extra praktijklokaal gepland moeten worden). Het is 

alleen tekst, er zit geen berekening achter. 

5.3 Middelen 

5.3.1 Middelen toevoegen en verwijderen 
Middelen zijn “eigen in te zetten middelen” (niet zijnde werknemers/docenten), onder te verdelen per 

locatie waar de middelen beschikbaar zijn. Een middel kan worden toegevoegd onder cursusplanner-

instellingen-middelen. 
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Een middel heeft altijd een primair middeltype. Dit primaire middeltype gebruikt de koppeling tussen het 

middeltype en dit middel om te tellen of er voldoende middelen voor het middeltype beschikbaar zijn. 

 

Bijvoorbeeld middel ‘Theorielokaal A’ zal als primair middeltype ‘Theorielokalen’ hebben. 

Als bij een cursus een theorielokaal nodig is dan zal hiervoor het middeltype ‘Theorielokalen’ bij die cursus 

zijn gekoppeld. Aan het middeltype bij die cursus kan een middel ‘Theorielokaal A’ gekoppeld worden. 

Stel voor dat er geen ‘Theorielokaal A’ meer beschikbaar is (en ook geen ander middel dat als primair 

middeltype ‘Theorielokalen’ heeft) dan volgt in het planbord een conflict dat er te weinig theorielokalen 

zijn en zou een middel ‘Praktijklokaal C’ gekozen kunnen worden (dit kan alleen indien bij het middeltype 

is aangegeven 'alleen gekoppeld=nee', of ‘Praktijklokaal C’ als secundair middeltype ‘Theorielokalen’ 

heeft). Dit middel ‘Praktijklokaal C’ hangt normaliter echter onder primair middeltype ‘Praktijklokalen’ en 

zal daar in de telling voor beschikbare middelen worden meegenomen. 

Bij ‘locatie’ moet worden aangegeven op welke eigen (interne) locatie dit middel beschikbaar is. Ook hier 

geldt weer dat we voor de capaciteitsberekening uitgaan van de locatie van het middel. In de praktijk kan 

bij een cursusdag dat op ‘locatie A’ gegeven wordt, wel een middel van ‘locatie B’ gekoppeld worden om 

zo een planningsconflict op ‘locatie A’ op te lossen. 

5.3.2 Middel – tab Secundaire middeltypen 
Onder een middel zit een tab ‘secundaire middeltypen’. 

In deze tab kun je aangeven waar dit middel eventueel ook ingezet zou kunnen worden indien er een 

tekort voor dat secundaire middeltype ontstaat. 

Als voorbeeld is in paragraaf Middelen toevoegen en verwijderen5.3.1 het middel ‘Praktijklokaal C’ ook 

ingezet in middeltype ‘Theorielokaal’ wat mogelijk was omdat bij dit middel ‘Praktijklokaal C’ in de tab 

‘Secundaire middeltypen’ gekoppeld is aan het middeltype ‘Theorielokalen’. 
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5.4 Docenten 

5.4.1 Docentcompetenties 
Onder cursusplanner-docentcompetenties kunnen docenten ‘competent gemaakt worden’ voor een 

middeltype. Dit middeltype is van het soort waarbij medewerkers gekoppeld kunnen worden. 

Per competentie kan worden aangegeven wanneer de competentie vervalt (eventuele 

certificaten/diploma’s voor de competentie bij deze docent vervalt/vervallen). Een docent kan nu ook 

onbeperkt competent zijn (door de vervaldatum leeg te laten). 

5.4.2 Docenttarieven (verkoop tarieven) 
Er kunnen onder cursusplanner-instellingen-docenttarieven verschillende tarieven -een verkooptarief per 

werkcode- per docent worden vastgelegd.  

5.4.3 Docent reistijd en km registratie 
De reistijd en afstand van Docent naar cursuslocatie kan eventueel worden vastgelegd bij elke cursusdag.  

5.4.4 Docent toevoegen en verwijderen 
Onder cursusplanner-instellingen-docenten kunnen docenten worden vastgelegd. 

De tab ‘resourcesoorten’ is verwijderd. Hiervoor in de plaats zijn er nu middeltypen waarbij je kunt 

aangeven dat een werknemer ingezet kan worden bij een bepaald middeltype. 

Bij toevoegen van een docent op deze pagina wordt automatisch de rol ‘Docent’ gekoppeld aan de 

’’werknemer’. Mocht het gewenst zijn om ook, of alleen, de rol ‘Instructeur’ vast te leggen bij de docent 

dan zal dit aangepast moeten worden onder Beheer-Werknemers-[Werknemer]-tab rollen waar de lijst 

met docenten naast uw overige werknemers beschikbaar is. 

Een docent verwijderen is niet mogelijk als de docent ergens aan gekoppeld is. Dan moet de docent op 

‘inactief‘ gezet te worden, zodat deze niet meer ingezet kan worden maar voor historie wel beschikbaar 

blijft in de database. 

5.5 Cursussoorten 

In de cursussoorten tab is niets gewijzigd, wel is het nu mogelijk om cursussoortdagen in een extra 

aanwezige tab vast te leggen en daarbinnen de dagen ook te configureren met gewenste modules per dag 

in de juiste volgorde. 

5.6 Cursussoortdagen 

Er is een extra tabblad “Dagen” onder cursussoorten toegevoegd. Hiermee is per cursussoort een basis in 

te geven hoe de cursussoort normaliter wordt ingedeeld in dagen. Hierbij is ook in te geven hoeveel 

werkdagen er tussen opeenvolgende cursusdagen moeten worden vrijgehouden. 

Binnen een dag kan worden aangegeven wanneer welke modules er worden gegeven op die cursusdag en 

in welke volgorde. Daarbij kan worden aangegeven hoeveel (vrije) tijd er tussen modules moet zitten. Om 

dit in te regelen moet op het ‘bewerken’ icoontje onder ‘aantal modules’ geklikt te worden en moeten de 

modules ingericht te worden.  

Bij het aanmaken van een nieuwe cursus van een cursussoort waarbij Dagen zijn gekoppeld waarbij ook 

het programma (de modules) zijn vastgelegd wordt voor de cursus ook het programma geplaatst. Deze 

kan uiteraard op de cursus zelf nog worden gewijzigd. 
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6 Plannen van een cursus 

6.1 Cursus aanmaken 

Bij het aanmaken van een cursus (cursusplanner-cursussen-[toevoegen button]) kan gekozen worden om 

op basis van een cursussoort een nieuwe cursus aan te maken. 

Als bij de cursussoort het programma voor de cursusdagen ook gevuld is dan zal de volledige cursus met 

programma worden aangemaakt. 

Nieuw in deze versie is dat er meerdere cursussen met dezelfde gegevens maar een andere begindatum in 

één keer kunnen worden aangemaakt. Hiertoe moeten  meerdere begindata opgegeven worden. 

Bij het aanmaken van een cursus is de werking van het voormalig veld ‘locatie’ gewijzigd. 

Er zijn nu twee velden beschikbaar voor ‘locatie’. 

Maak altijd een keuze voor 'Interne cursuslocatie' zodat bepaald kan worden of er genoeg middelen -

aanwezig op die ingegeven locatie- beschikbaar zijn. Als de cursus op een externe locatie wordt gegeven 

dan moet 'externe locatie' ook gevuld  worden voor communicatiedoeleinden. Bij een cursus die intern 

wordt gegeven moet dit veld 'externe locatie' leeg gelaten te worden. 

Interne cursuslocaties kunnen worden vastgelegd onder cursusplanner-interne cursuslocaties. 

Externe cursuslocaties worden gebruikt voor bijvoorbeeld InCompany cursussen, maar ook voor 

eventuele cursussen die extern bij een andere partij worden gegeven. Adressen hiervoor kunnen worden 

vastgelegd onder organisaties-tab ‘extra adressen’ (=module 83). 

6.2 Cursusdag aanmaken onder cursus 

 

Onder de tab ‘cursusdagen’ kunnen cursusdagen worden toegevoegd aan een cursus. Hierbij wordt 

basisdata van de cursusdag vastgelegd. Als een cursus wordt aangemaakt vanuit een cursussoort waarin al 

cursusdagen zijn geplaatst dan zullen bij de nieuwe cursus ook al cursusdagen zijn toegevoegd. 
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6.3 Cursusdagen configureren/indelen 

De cursusdagen onder een cursus zijn vanuit verschillende plekken binnen ChainWise te openen en zien er 

(zonder op deze dag gepland te zijn) als volgt uit: 

 

 

In de cursusdag (onderin) de tab ‘modules’ 

Als bij de cursus de benodigde modules aanwezig zijn dan zijn deze terug te vinden in rechtsonder in het 

scherm onder ‘alle modules van deze cursus’.  Als er modules ontbreken dan zijn deze alsnog toe te 

voegen met de link ‘Kies andere modules’. Modules kunnen gelijkertijd worden gepland in dit scherm, 

bijvoorbeeld om 2 verschillende examens tegelijk af te kunnen nemen voor die cursus. 

Als onder de cursussoort van de cursus alles al gepland was dan zal ook deze cursusdag al volledig gepland 

zijn (modules en middeltypes) 

Het is onder ‘alle modules van deze cursus’ zichtbaar hoe vaak en hoeveel tijd er al gepland is voor een 

module op deze cursus en hoe vaak en hoeveel tijd er verwacht wordt dat er gepland wordt voor deze 

cursus. 

Om de modules te plannen op deze cursusdag kan op het pijltje worden geklikt naast de modulenaam. De 

begin- en eindtijd voor die module worden gevuld als begintijd en benodigde tijd voor de module bekend 

zijn. Anders kan de eindtijd ingegeven worden waarna de gegevens opgeslagen kunnen worden. Bovenin 

het scherm wordt onder ‘modules’ zichtbaar dat de module is gepland. 

Als aan een module middeltypes zijn gekoppeld dan worden automatisch ook de middeltypes gepland op 

hetzelfde tijdstip als de module is gepland. 

In de cursusdag (onderin) de tab ‘middeltypen’ 

In deze sub-tab zijn geplande middeltypen zichtbaar. Als er geen middeltypen zijn, maar wel gewenst zijn, 

dan kunnen deze toegevoegd worden met de link ‘nieuw middeltype koppelen’. 
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Als een middeltype is gepland en een gepland middel wordt verwacht dat niet is gepland een conflict 

geeft dan zal dit d.m.v. een waarschuwings-icoontje worden weergegeven bij het middeltype. 

Vóór het middeltype waarbij een middel moet worden gekoppeld zit een plusje. Indien daarop wordt 

geklikt dan wordt de mogelijkheid geboden om middelen te koppelen aan het middeltype. Er kunnen 

middelen worden gekozen die bij dit middeltype gekozen mogen worden. Daarbij wordt in eerste 

instantie gefilterd op de interne locatie die bij de cursus is aangegeven. Indien ook de ‘inkoop voor 

cursussen (module 169)’ is afgenomen dan is het tevens mogelijk om een inkooppost aan te maken voor 

inkoop (of huren) van middelen. 

Een andere (snellere) manier op direct een middel of docent te koppelen is d.m.v. klikken op het boxje in 

het middeltype boven in het scherm. 

Indien het middeltype zo is geconfigureerd dat er een werknemer gekoppeld kan/moet worden dan zal 

een button ‘koppel docent’ worden getoond indien er nog geen docent aan het middeltype is gekoppeld.  

Bij het koppelen van een middel of docent aan een middeltype waarbij blijkt dat de docent of het middel 

ook op een ander middeltype op die dag van toepassing kan zijn wordt gevraagd of het middel of de 

docent ook op alle andere toepasbare middeltypen gekoppeld moet worden. 

In de cursusdag (onderin) de tab ‘docenten’ 

In deze sub-tab kunnen docenten worden toegevoegd voor de cursusdag (eventueel gekoppeld aan een 

middeltype). Daarbij kunnen (bij setting 888 – Docentvergoedingen = ‘ja’) tevens reistijd en kilometers 

opgevoerd worden. Ook kan worden aangegeven wie er eerste docent (hoofddocent) is. 

Indien setting 238 ‘Uren boeken op cursusdag’ op ja staat dan zal na het plannen van een docent op een 

cursusdag tevens een taak voor die docent worden aangemaakt (en indien er nog geen project voor 

bestond ook een project waar die taak aan gekoppeld wordt) zodat er uren door die docent geboekt 

kunnen worden. 

Wijzigen van tijden binnen een cursusdag 
Het is mogelijk om tijden te wijzigen van onderdelen binnen een cursusdag. Indien modules aan 
middeltypen zijn gekoppeld en het middeltype wordt (d.m.v. bijvoorbeeld drag&drop) verplaatst of 
groter/kleiner gemaakt dan zullen de gekoppelde middeltypen tevens wijzigen qua planning. 
Het zelfde geldt voor gekoppelde docenten aan middeltypen. 
 
Bewerken van cursusdag basisdata 

De basisdata van de cursusdag kunnen altijd gewijzigd worden door op het ‘bewerken’ icoontje te klikken 

links bovenin de pagina (hieronder in geel aangegeven) 
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6.4 Hoe om te gaan met planningsissue  

Er zijn 3 planningsissues mogelijk: 
Conflict:  

 Het fysiek gekoppelde middel is op een bepaald tijdstip vaker nodig, dan het aantal dat 
opgeslagen is bij het middel 

 Het benodigde middeltype is op een bepaald tijdstip op een bepaalde locatie vaker nodig, dan 
het totaal aantal van middelen dat het benodigde middeltype als primair middeltype heeft 
ingesteld op deze locatie 

 Docent wordt gepland op een dag en tijdstip dat er ook een docentblokkade aanwezig is 
Middel niet gepland:  

 Er wordt een gekoppeld middel (of docent) verwacht die niet is gekoppeld 
Waarschuwing: 

 Er volgt een waarschuwing indien een docent op een dag wordt gepland terwijl er bij de docent is 
ingesteld dat er op die werkdag geen uren worden verwacht 

 Er volgt een waarschuwing indien een docent op 1 cursusdag op 2 locaties wordt gepland 
 
Het is mogelijk gemaakt om op een gebruikersvriendelijke wijze de volgende handelingen handmatig uit 
te kunnen voeren om planningsissues op te lossen: 

 Een middel van een andere primair middeltype koppelen aan cursusdag (een praktijkruimte 
inzetten als theorieruimte) 

 Middel van een andere locatie koppelen (LET OP, het middel moet dan wel fysiek tijdelijk worden 
verplaatst of het middel moet voor altijd naar de andere locatie gaan. Als van dit laatste sprake is 
dan moet bij het middel worden aangegeven dat dit op een andere locatie beschikbaar is. 

 Nieuw middel toevoegen aan de voorraad op de (interne) locatie (via instellingen  middelen)  

 Bij gebruik module 169 het middel inkopen / inhuren 

 Schuiven met planning (tijden) binnen de cursusdag  

 Schuiven met cursusdag in het planbord (op weekniveau en maandniveau) 

 Schuiven met docenten in het ‘Beschikbaarheid docentplanning’ scherm (voormalige ‘reeks 
cursusdagenscherm’ maar nu met drag &drop mogelijkheid om docent te wisselen) 

6.5 Beschikbaarheid middelen overzicht 

Er is onder hoofdmenu cursusplanner een nieuwe rapportage ‘Beschikbaarheid middelen’ geplaatst. 
Hiermee is het mogelijk om voor een bepaalde dag de beschikbaarheid van middeltypen en docenten te 
achterhalen afhankelijk van vele filters. 
Een van de mogelijkheden is om voor een bepaalde cursussoort een cursusdag te kiezen (bijvoorbeeld 
eerste dag van een cursussoort) en te bekijken of voor bepaalde dagen alle benodigdheden beschikbaar 
zijn. 

6.6 Beschikbaarheid docentplanning overzicht 

Met dit scherm is in te zien welke docenten op welke dag waarop gepland zijn. 

Door een gepland (onderdeel van een) cursusdag te verplaatsen met drag&drop wordt de docent 

gewijzigd. Bij een dergelijke aanpassing worden (indien ingesteld) notificaties aangemaakt. 
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6.7 Planbord cursusdag 

Dit overzicht toont op basis van een cursusdag welke modules, middeltypen en middelen en docenten er 

gekoppeld zijn eventueel op 1 cursuslocatie. Er kan hier geschoven worden met tijden, er kunnen geen 

items worden weggehaald/toegevoegd op deze pagina. Wel zijn er snelkoppelingen naar de cursusdag zelf 

te vinden waarbij alles te wijzigen is voor een cursus-cursusdag (hierbij is het vasthouden van de CTRL 

toets erg handig om de pagina in een nieuwe tab te openen) 

6.8 Notificaties verwerken 

Onder het ‘cursusplanner’ hoofdmenu zit een nieuw menu-item ‘notificaties”  

De lijst toont gepagineerd per cursus en gegroepeerd per docent de notificaties en de middeltype 

notificaties waar er (waarschijnlijk) iets aan handelingen moet worden verricht, omdat er iets gewijzigd is 

in de planning. Als datgene dat moet gebeuren is uitgevoerd dan kan vinkje worden gezet bij 

‘afgehandeld’. 

Er staat een ‘+’ voor elke regel. Als daarop geklikt wordt dan wordt  zichtbaar wat er is gewijzigd en wat 

ervoor gezorgd heeft dat deze notificatie is aangemaakt. 

Een voorbeeld kan zijn dat een docent is uitgeplant en een ander is ingepland. Dan zullen er twee 

notificaties zijn waarbij de ene docent geïnformeerd moet worden dat deze niet meer verwacht wordt en 

de andere dat die wel verwacht wordt. 
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7 Planbord met drag and drop 

Onder cursusplanner-planbord is een planbord beschikbaar per maand en per week. 

Bij elk planbord kan gefilterd worden op cursuslocatie, docent en/of middeltype. 

Ook is het mogelijk om aan te geven welke detailinformatie er gewenst is van de cursus: 

Intern/Extern, Cursuscode, Soort inschrijving, Docenten, Modules, Tijden. In de weekplanner zijn deze 

details direct zichtbaar. In het maandoverzicht zijn deze details zichtbaar in een pop-up die zichtbaar 

wordt als je met de muis over de betreffende cursus gaat. 

7.1 Maandweergave cursusoverzicht 

 

 

Je kunt een cursusdag verplaatsen door op een cursusdag (stip) te klikken (vasthouden) en te verslepen 

naar een andere dag. Als er verplaatst wordt dan zullen alle onderliggende onderdelen worden aangepast 

naar de nieuwe dag, zal er een nieuwe conflictberekening plaatsvinden en zullen nieuwe notificaties 

worden aangemaakt. 

Klikken op een cursus(dag) toont een uitgebreider overzicht van de cursussen op die dag. Klikken op een 

cursustitel in dit overzicht brengt je naar de pagina “Detailweergave cursusdag”. Het kan handig zijn om 

hierbij de CTRL vast te houden zodat de cursusdag in een nieuwe tab wordt geopend. 
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7.2 Weekweergave cursusoverzicht 

 

Je kunt een cursus verplaatsen door op een cursus(dag) te klikken (vasthouden) en te verslepen naar een 

andere dag. Als er verplaatst wordt dan zullen alle onderliggende onderdelen worden aangepast naar de 

nieuwe dag, zal er een nieuwe conflictberekening plaatsvinden en zullen nieuwe notificaties worden 

aangemaakt. 

Klikken op een cursus titel brengt je naar de pagina “Detailweergave cursusdag”. Het kan handig zijn om 

hierbij de CTRL vast te houden zodat de cursusdag in een nieuwe tab wordt geopend. 
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8 Vragen en antwoorden 

8.1.1 Is een cursus zonder moduleplanning mogelijk? 
Stel: De modules worden gegeven, maar de cursus is maar één dag en ik wil niet plannen wanneer een 

module(s) wordt/worden gegeven. Kan dat? 

Ja, dit kan als volgt: 

 Maak een cursus aan met een cursusdag 

 Koppel de module(s) aan de cursus. Je hoeft geen modules te koppelen in de cursusdag. Dit 

betekent dat alle modules worden gegeven 

 Een module kent geen van-tot tijd. We gaan dan ook niet berekenen welke middeltypen van 
wanneer tot wanneer nodig zijn. Er is nooit een conflict, omdat ChainWise denkt dat er geen 
middelen nodig zijn. 

o Om wel gebruik te maken van de conflictberekening, zullen op cursusdag niveau 
benodigde middeltypen gekoppeld moeten worden. Je hoeft dan nog steeds geen 
modules te plannen, maar je moet wel aangeven welk middeltype van wanneer tot 
wanneer nodig is. 

 


