
 

 

Configuratie instellingen 
Cursus AtlDelibLT Standaard: 0 = aantal deliberatielestijden van een cursus 

EduVerlof LUobvLesmomenten False: berekening o.b.v. de theoretische uren (oude manier) 
True: berekening o.b.v. werkelijke lesmomenten (aan te raden) 

Facturatie DefaultBetalingswijze meest gebruikte betalingswijze als standaard te kiezen 

iCVOLkr_Aanwezigheden AWcodesInclusiefVAenLKA False: in iCVOLeerkracht mogen de leerkrachten bij het invoeren van de afwezigheden de 
codes VA en LKA niet gebruiken. 
True: in iCVOLeerkracht mogen alle afwezigheidscodes ingevoerd worden. 

iCVOLkr_Consulteren PersonaliaVolledig False: in iCVOLeerkracht kan de personalia van de cursist beperkt geconsulteerd worden. 
True: de leerkracht kan in iCVOLeerkracht de personalia consulteren. 

iCVOLkr_Punten PntcodeGestoptGeschrapt False: in iCVOLeerkracht mogen de puntcodes Gestopt en Geschrapt niet ingesteld 
worden. 
True: alle puntcodes mogen in iCVOLeerkracht ingesteld worden. 

Inschrijvingen DefaultDIPLandBelgië België standaard instellen als land waar het diploma werd uitgereikt. 

Inschrijvingen DefaultGeboortelandBelgië België standaard instellen als geboorteland. 

Inschrijvingen DetailInschrijvingsformulier Alle details van het inschrijvingsformulier afdrukken. 

Inschrijvingen ExemplarenInschrijvingsformulier Het aantal keer dat het inschrijvingsformulier standaard afgedrukt wordt (vaak 2). 

Inschrijvingen Inschrijvingsdatum Kies hoe de inschrijvingsdatum moet bepaald worden. 

Inschrijvingen InschrijvingsdatumBlanco De inschrijvingsdatum blanco laten staan. 

Inschrijvingen Opleidingsniveau Het gekozen opleidingsniveau als standaard instellen. 

Inschrijvingen SocEcStatuut Het gekozen sociaal economisch statuut als standaard instellen. 

Inschrijvingen Toelatingsvoorwaarde De gekozen  toelatingsvoorwaarde als standaard instellen. 

Inschrijvingen VoorkennisInclGR Dit bepaalt hoe de controle op de voorkennis moet gebeuren voor cursussen waarbij er 
nog geen resultaat (GR) gekend is. 
True:  hier verschijnt er geen waarschuwing i.v.m. de voorkennis  van cursussen waarvan 
er geen resultaat gekend is m.a.w. met deze cursussen wordt geen rekening gehouden. 
 
True: de cursussen met als resultaat GR worden opgenomen in de controle en er zal 
hiervoor een waarschuwing verschijnen. 

Inschrijvingen WachtcursusMetFactuur False: bij een wachtcursus wordt er geen factuur aangemaakt. 



 

 

True: er wordt automatisch bij een wachtcursus een factuur aangemaakt. 

Inschrijvingen Werkritme Het gekozen werkritme als standaard instellen. 

OnlineReservaties StuurBevestigingsmails True: er wordt een mail gestuurd naar de cursist. 

Puntenbeheer AtlDgnVrBegindatExamen De punten kunnen vanaf x-aantal dagen vóór de begindatum van het examen ingevoerd 
worden. 
Hier bepaalt u het aantal dagen. 

Studiebewijzen BerekenResultaat  

 

  


