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DAVINCI Fusie
Overzicht
•

Aanpassingen bedrijfsregels: 2 categorieën
1. Gezamenlijk beheer
• Opgeslorpt centrum mag gegevens van overblijvend centrum beheren
• Overblijvend centrum mag gegevens van een opgeslorpt centrum beheren
2. Specifieke situaties
• Aanmelding
• “Lopende” IMV
• Studiebewijs
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DAVINCI Fusie
Gezamenlijk beheer: overzicht
•

Gezamenlijk beheer van:
–
–
–
–
–

–
–
–
–

–
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IOV
IMV, inclusief raadplegen verificatiegegevens
Les
XSD-wijziging!
Participatie
Geregistreerd Persoon
• Geen registraties, wel wijzigen, annuleren en raadplegen
• Wel gebruik van GPs ander centrum voor aanmelding, plaatsing, …
Aanmelding: geen registraties, wel wijzigen, annuleren en raadplegen.
Plaatsingsweigering: uitzondering: geen gezamenlijk beheer
Plaatsing, inclusief raadplegen verificatiegegevens
Studiebewijs:
• Registraties: enkel tussenbewijzen (deelcertificaat)
• Annuleren en raadplegen: alles (inclusief verificatiegegevens)
Signaal: fusie-centra mogen elkaars signalen opvragen. Er worden echter geen signalen
voor elkaar geregistreerd.
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DAVINCI Fusie
Gezamenlijk beheer: XSD wijziging
•

Probleemstelling:
– Situatie:
• Code van een lesplaats niet globaal uniek, maar per centrum
• Centrumsoftware geeft enkel code door bij registratie IMV en les
& DAVINCI leidt zelf af welke lesplaats bij de code hoort op basis van centrum
dat registreert
– Gevolg: registratie IMV en Les voor lesplaats ander centrum niet mogelijk

•

Oplossing:
– Bij registratie IMV en Les: Centrumsoftware geeft ook instellingsnummer van het
centrum van de lesplaats door
• Optioneel
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DAVINCI Fusie
Toelaten specifieke situaties
•

Aanmelding:
– Een opgeslorpt centrum kan gewenst centrum zijn nadat dit centrum stopgezet
• Dus aanmeldingen in april voor het daaropvolgend schooljaar blijven geldig na fusie
– Een overblijvend centrum kan een aanmelding registreren voordat dit centrum start
• Dus cursisten kunnen zich in de zomer al aanmelden bij het overblijvend centrum

•

“Lopende” IMV:
– Dit is…
• Een IMV die gestart is in opgeslorpt centrum, maar niet eindigt wanneer dit
centrum (administratief) stopgezet wordt
• …en die dus (in de realiteit) verdergezet wordt in het overblijvend centrum
– Kan verder beheerd worden in DAVINCI, ook na de einddatum van het centrum

•

Studiebewijs voor plaatsing (deelcertificaat/attest) van een opgeslorpt centrum:

– DAVINCI leidt het uitreikend centrum van het studiebewijs anders af naargelang de
resultaatdatum van de plaatsing:
• Resultaatdatum: voor fusiedatum
=> uitreikend centrum: opgeslorpt centrum
=> uitreikend centrum: overblijvend centrum
10/06/2015 • Resultaatdatum : na fusiedatum
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Beheer ingerichte opleidingsvarianten
•

Vaak falen registraties omwille van de controle op de einddatum van de ingerichte
opleidingsvariant tov deze van de opleidingsvariant.
– Als einddatum ingevuld is op de OV dan moet deze ook overgenomen worden op de
IOV, zelfs al ligt deze einddatum in de toekomst

•

Om het opleidingsaanbod van de centra te tonen op de website van Onderwijs en
Vorming wordt gebruik gemaakt van de IOV. De mogelijkheid om tot beheer van
de IOV door de centra is derhalve nodig, om te kunnen aangeven of een opleiding
zal ingericht worden of niet binnen een bepaald schooljaar

Gebruik Raadpleeg LED-dienst
•

LED bevat authentieke en niet-authentieke bewijzen
– Authentiek: uit “authentieke’ bronnen
– Niet-authentiek: via persoonlijk dossier bij VDAB

•

Als een bewijs wordt gebruikt voor controle toelatingsvoorwaarden HBO: enkel
authentieke

•

Niet-authentieke kunnen eventueel gebruikt worden voor vrijstellingenbeleid van
het centrum

Gebruik communicatiecode
•
•

Dezelfde communicatiecode invullen op 2 IMV betekent dat de 2 IMV gebundeld
worden georganiseerd
Gebundeld betekent dat:
–
–
–
–

de cursisten,
hun financierbaarheid,
de lessen
de participaties

van de beide IMV identiek moeten zijn

Registratie Studiebewijzen
•

Deelbewijzen:
– Deelcertifcaat/Attest per module
– Indien modules gebundeld  studiebewijs voor elke module uit de bundel

•

Eindbewijzen
– Alle eindbewijzen registreren
• Certificaat AAV + Certificaat beroepsgerichte opleiding + Diploma secundair
onderwijs
• Tussenbewijzen in voorlopig modulaire structuurschema’s

•

Nieuw!
– Bidiplomering in HBO5
• Nieuwe HBO5-opleiding: diploma wordt uitgereikt door een CVO + Hogeschool
• Bij volgende release DAVINCI xsd-wijziging: nieuw veld op studiebewijs om de
Hogeschool toe te voegen
• Instellingsnummers Hogescholen opgenomen in de taxonomie
– Studiebewijstype “modulebewijs” in HBO5
• Voor Opleidingsvariant
• Wordt eveneens opgenomen in de taxonomie

Duurtijd Les
•

•

Tijdens de analyse voor de gegevens-uitwisseling met VDAB rond participaties
bleek dat er in de huidige gegevensset één hiaat zit: duurtijd valt in sommige
gevallen niet af te leiden uit de aanvangstijd en eindtijd
Daarom zal in de volgende versie van de xsd voor Les een bijkomend veld ‘duurtijd’
opgenomen worden
– Optioneel
– In te vullen met de effectieve duurtijd van een les
– Enkel in te vullen wanneer de duurtijd afwijkt van de tijd tussen aanvangstijd en eindtijd

Stand van zaken project
•

VDAB
– Er wordt een dienst gebouwd om van VDAB-cursisten in een traject naar werk die les
volgen in CBE/CVO de participaties raadpleegbaar te maken voor de VDAB
– Het wordt een MAGDA-dienst
– Status: ontwikkeling bij de drie partijen (VDAB, DAVINCI, MAGDA) wordt opgestart
– Doelstelling: IPS in Q3
– Geen aanpassing aan pakketten nodig

•

Handiservice
– Uitbreiding van de databanken achter de Tariefsuggestie
– Volgende tarieven worden bijkomend gecheckt
• Vermindering zelfredzaamheid
• Integratietegemoetkoming gehandicapten
• Vermindering verdienvermogen
– Status: ontwikkeling wordt opgestart
– Doelstelling: IPS in Q3
– Geen aanpassing aan pakketten nodig
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