
1) Via Extra > Basisgegevens > Gelijktijdig geïntegreerd onderwijs bepaalt u 
als centrum welke modules u geïntegreerd wil aanbieden. 
In de linkerkolom selecteert u de module en met de pijl in het midden 
brengt u die naar de rechterkolom.

 

2) Indien u nog geen NT2 modules aanbiedt dan dient u deze afdeling eerst 
aan te maken via het menu Organisatie > Modulaire opleiding > Afdeling.

 

 Na het aanmaken van de afdeling voegt u  vervolgens via het tabblad 
Eenheden ook de nodige eenheden toevoegen.
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3) Als  de afdeling aangemaakt is kan u een cursus aanmaken die u 
gecombineerd kan aanbieden via het menu Organisatie > Modulaire 
opleiding > Cursussen.

 Klik vervolgens op het groene plusteken om een cursus aan te maken.

 

 Geef een duidelijke code en naam voor de cursus in zodat u weet dat deze 
gecombineerd aangeboden wordt.

 

 Voeg nu de module toe die u in stap 2 hebt aangemaakt.

 

 Onderaan verschijnt de optie om aan te duiden of u de cursus 
gecombineerd wil aanbieden.

 

 Vink deze optie aan en selecteer daarna de module die u in stap 1 hebt 
aangemaakt.

 

 Vul vervolgens het aantal lestijden in dat ugecombineerd wil geven Dit 
aantalmag niet meer zijn dan 50 % van de LT. 

 In ons voorbeeld is het totaal van de lestijden 40 dus u mag max. 20 LT 
gecombineerd geven.

 

Nu kan u de cursist inschrijven voor deze module NT2RG12.
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Belangrijk om weten: u moet de cursist ook inschrijven voor de module ‘Basis 
lassen’. Het gaat hier dus over 2 plaatsingen die moeten gebeuren.

Via het scherm Gegevensuitwisseling > DaVinci > Historiek ziet u nu een extra 
kolom waarin getoond wordt welke plaatsingen er gecombineerd werden 
doorgevoerd.
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