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De module Cursusplanning is een van de ruim 30 optionele 
modules van e-Captain. De cursusplanning is een module die 
gekoppeld kan worden aan de activiteiten. Een activiteit kan 
zeer divers zijn. Maar bij sportverenigingen komen daar ook 
de cursussen in beeld. Of het nu gaat om tennistrainingen, 
zwemcursussen, watersportcursus, hockeytrainingen of iets 
anders, dat maakt nu niet meer uit met deze module. 
Geïnteresseerden kunnen zich opgeven via de activiteit die 
geplaatst wordt in de activiteitenlijst.  
Dit kan zijn bv een voorinschrijving voor de cursus of training 
waar naderhand de definitieve indeling uitkomt of 
rechtstreeks op een cursus die al volledig benoemd is in de 
activiteitenlijst.  

AANMELDINGEN EN VOORINSCHRIJVINGEN 
De module verzorgt de volgende zaken voor u : 
aanwezigheidsregistratie – vorderingenstaten  en  ook  de 
diploma-afhandeling. Dit natuurlijk naast de voorinschrijving 
die ook mogelijk is. Per cursus kunt u namelijk aangeven of 
het om een voorinschrijving gaat of om het rechtstreeks 
inschrijven op een cursus.   

CURSUSAANBOD  
U geeft makkelijk het cursusaanbod weer in de 
activiteitenlijst. Leden zien in een oogopslag welke cursussen 
er aangeboden worden, open zijn voor inschrijving of al 
afgerond zijn.  
 

 

VORDERINGENSTAAT 
Het volgen van een of meerdere personen gebeurt altijd via 
een vorderingenstaat. Een vorderingenstaat is een lijstje van 
data met minimaal aanwezigheid en mogelijk extra 
aandachtspunten (vorderingen). Aan een vorderingenstaat 
kan een diploma met eisen gekoppeld worden. 
Per cursus kunnen er zoveel registratiedagen aangemaakt 
worden als nodig zijn. Elke dag kan apart gevolgd worden. 
Voor het invullen van de gegevens is het mogelijk om extern 
een persoon dit te laten doen.  Zo is het mogelijk dat een  
instructeur geen medewerker van e-Captain is, maar wel bv 
via de website de cursussen kan invullen. Hiervoor is het 
mogelijk om instructeurs aan cursussen te koppelen zodat zij 
buiten e-Captain om, bv thuis) de registraties doen. Alle info 
is dan toch in e-Captain aanwezig. 

 

CURSUSREGISTRATIE 
Door middel van instellingen bij het koppelen van de 
vorderingenregistratie-staat aan een activiteit is in een keer 
de cursusregistratie compleet. Een behaald diploma kan als 
registratie automatisch worden toegevoegd aan bv een 
diploma-groep. Hierdoor is het weer makkelijk cursisten op 
te informeren over een volgende cursus. 
 

 

DIPLOMA AFHANDELING 
U kunt instellen wanneer iemand voldoet aan een diploma 
eis. Wanneer aan alle eisen is voldaan, kan een diploma 
aangemaakt worden. U vult de diploma datum in en nog 
wat losse criteria en het diploma wordt voor u gegenereerd.  
 

 

MODULE 6 WEKEN GRATIS PROBEREN 
Onze optionele modules, enkele modules waaronder de 
module Online betalen uitgezonderd,  kunt geheel 
vrijblijvend 6 weken uitproberen. Informeer er naar bij een 
van onze medewerkers. 
 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van de module 
Factureren of e-Captain in het algemeen neem dan contact 
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op met een van onze medewerkers: mail naar  
helpdesk@e-captain.nl of bel met 073-614 14 40. 


