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Hoe ‘activiteiten loggen’

Vragen / opmerkingen

Play time
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Voorstelling

DIVES = (DIgitaal VErificatie Systeem)
vervangt IDEAL (kostenvergoedingssysteem)
vervangt brevettenkaart (voorwaarden/vaardigheden/examen/duikleidingen/proeven)

logboek voor alle andere duiken
voorlopig alleen ‘Lucht/Nitrox brevetten’ (excl. Inschalingen)
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Voorstelling

Stappen
Stap 1 = Administratie
Stap 2 = NELOS login
Stap 3 = Opleiding activeren
Stap 4 = Initialiseren/Vrijstellen van alles voor 01/01/2019
Stap 5 = Loggen van alles na 01/01/2019
Stap 6 = Automatische homologatie 

Spelers
jullie, de kandidaten (KAND)
je brevetverantwoordelijke/opleidingsverantwoordelijke (OPLV)
alle (assistent-)instructeurs (A)INST
jou specifieke begeleiders/coaches (COACH)
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Stap 1 = Administratie

Gegevens doorgeven op www.cvdduikclub.be/inschrijvingsformulier

Lidgeld betalen www.cvdduikclub.be/lidgeld

Medische keuring aanleveren www.cvdduikclub.be/dokterskaart

=> secretaris geeft door aan NELOS => NELOS-ID en verzekering

Opleidingsgeld betalen www.cvdduikclub.be/opleidingskost

http://www.cvdduikclub.be/inschrijvingsformulier
http://www.cvdduikclub.be/lidgeld
http://www.cvdduikclub.be/dokterskaart
http://www.cvdduikclub.be/opleidingskost
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Stap 2 = NELOS login
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Stap 2 = NELOS login
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Stap 3 = Opleiding activeren

Opleidingsgeld betaald => secretaris zal een opleiding (of gedeelte ervan) activeren en kiest 
een opleidingsverantwoordelijke (OPLV) => Johnny Claes voor K1*D 
de digitale brevetkaart komt ter beschikking voor: KAND, OPLV en de COACHes
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Stap 3 = Opleiding activeren

Elke ‘goedkeuring’ of ‘in opleiding’ wordt gelogd (eventueel met commentaar) en is 
zichtbaar in je opleidingskaart

COACH: Als je instructeurs je opleidingskaart en de logging met de commentaren mogen 
ZIEN moet je ze ‘Coach’ maken: 

=> via je ‘Logboek - Nieuwe activiteit’, bij ‘Buddies’ duid aan, daarna sluit activiteit)
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Stap 4 = Initialiseren/Vrijstellen voor 01/01/2019

Voorwaarden (en statistieken) worden automatisch aangevuld wanneer je duiken logt 

Vaardigheden, theorielessen en zwembadoefeningen kunnen door ALLE instructeurs en 
assistent-instructeurs worden goedgekeurd     (of ‘in opleiding’     worden gezet) zolang het 
minimum brevet het toelaat.
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Stap 4 = Initialiseren/Vrijstellen voor 01/01/2019

Initialiseer je logboek om je voorwaarden aan te vullen
Geslaagde vaardigheden/examen/duikleidingen/proeven laten vrijstellen
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Stap 5 = Loggen na 01/01/2019

Theorielessen
=> OPLV zal een (Theorie) activiteit loggen
=> OPLV zal de aanwezigheid van de lessen valideren 

=> OPLV zal het totale pakket ‘Theorielessen’ valideren 
(als kandidaat voldoende lessen heeft gevolgd)
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Stap 5 = Loggen na 01/01/2019

Zwembadoefeningen
=> OPLV zal een (Zwembad) activiteit loggen
=> OPLV zal afzonderlijke oefeningen valideren 

=> OPLV zal het totale pakket ‘Zwembadoefeningen’ valideren 
(als kandidaat geslaagd is voor alle afzonderlijke oefeningen) 
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Stap 5 = Loggen na 01/01/2019

BND-theorie
=> OPLV zal een (Theorie) activiteit loggen
=> OPLV zal de aanwezigheid in de les valideren 

vaardigheden en BND-oefenduiken
=> (Duik) activiteit loggen
=> (A)INSTR zal vaardigheid, BND-oefenduik valideren voor deze duik 

(eventueel met commentaar, ‘in opleiding’ of ‘geslaagd’) 

en voorwaarde (5 duiken)
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Stap 6 = Automatische homologatie 

Zijn alle items op de opleidingskaart geslaagd:
onmiddellijk zichtbaar in DIVES 
en na aanloggen via QR-code

=> voorlopig pas de volgende dag
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Hoe ‘activiteiten loggen’

Activiteit loggen
Datum

Geel/grijze cirkels = maanstanden

Activiteit (Duik)
Start Duik

Getijde functie heeft een paar bugs en geen meerwaarde
Selectie module werkt niet altijd correct 

Diepte (meter)
Geen limieten naargelang niveau

Duur (minuten)

Zicht & Rating
Weinig meerwaarde en je moet overeenkomen met je buddie
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Hoe ‘activiteiten loggen’

Locatie
Lijst met vaste locaties
Typ gekende naam om locatie te vinden
Locatie niet te vinden, je kan ze toevoegen en gebruiken 
maar deze komt niet in de lijst => melden ‘dives-avos’

Buddies
Default lijst met al je clubleden
Selecteer buddie(s) door op ‘+’ te drukken
Filter ‘Opleiding’ werkt correct, volgende filters niet:

Toon alle NELOS leden (selecteer ‘Clublid’)

Filter enkel je buddies (deselecteer het mannetje)

Niet-Nelos of Niet-DIVES leden
Filter op alle NELOS leden
Typ ‘DIVES’ en je vind 3 Technical (=dummy) duikers
Zet de naam van je buddy in Details/DiveChat
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Hoe ‘activiteiten loggen’

Eventueel Info
Enkel tags en O² percentage

info over onderwaterleven, andere blabla => Details/DiveChat

Details
‘DiveChat’ pas ter beschikking na het aanmaken van de activiteit

=> Enkel 1 persoon moet loggen !!!
=> Na aanmaken van duik zijn diepte en duur niet meer aanpasbaar
=> Foutieve gegevens in nieuwe activiteit resetten => refresh browser (F5)
=> Voorlopig duik verwijderen enkel door ‘dives-avos’
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Vragen / Opmerkingen

Vragen / Opmerkingen?

Later:
secretariaat@cvdduikclub.be
Helpdesk op maandagavond:
TeamViewer

Power-users:
DIVES-AVOS@nelos.be

mailto:secretariaat@cvdduikclub.be
mailto:DIVES-AVOS@nelos.be
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Play time

Let’s play
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