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Hoe komt DIVES naar jou?

13-11-18 Bijscholing: Registratie Proeven
29-11-18 Ronde Tafel
24-01-19 DIVES testen bij NELOS

22-01-19 Brevetverantwoordelijken vergadering

20-02-19 Kadervergadering

(datums te bepalen) DIVES voor kandidaten in de brevetten

DIVES helpdesk elke maandagavond
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Agenda DIVES kadervergadering

Voorstelling

Afspraken Brevetverantwoordelijken

Vragen / opmerkingen

Play time
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Voorstelling

DIVES = (Digitaal Verificatie Systeem)
vervangt IDEAL
logboek voor voorwaarden/vaardigheden/examen/duikleidingen/proeven
logboek voor ander duiken
voorlopig alleen ‘Lucht/Nitrox( brevetten (excl. Inschalingen)

We nemen een K1*D als voorbeeld
Stap 1 = administratie

Gegevens doorgeven op www.cvdduikclub.be/inschrijvingsformulier
Lidgeld betalen www.cvdduikclub.be/lidgeld
Medische keuring aanleveren www.cvdduikclub.be/dokterskaart
Opleidingsgeld betalen www.cvdduikclub.be/opleidingskost

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

http://www.cvdduikclub.be/inschrijvingsformulier
http://www.cvdduikclub.be/lidgeld
http://www.cvdduikclub.be/dokterskaart
http://www.cvdduikclub.be/opleidingskost
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Voorstelling

Stap 2 = Login bij NELOS
reeds een aantal keer gemaild en we zullen dit blijven doen
=> Kandidaat 

(KAND)
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Voorstelling

Stap 3 = opleiding
Opleidingsgeld betaald (zie stap 1)
=> secretaris zal een opleiding(of gedeelte ervan) activeren en kiest een
opleidingsverantwoordelijke (OPLV). Kan nadien nog aangepast worden.

Digitale brevetkaart komt ter beschikking voor KAND, OPLV en de Coach (COACH)
=> Kandidaat moet coaches aanduiden (start nieuw activiteit)

bevat statistieken                              voor de voorwaarden 

bevat status vaardigheden/examen/duikleidingen/proeven

bevat een log
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Voorstelling

Stap 4 = invullen voor 01/01/2018
voorwaarden

=> KAND moet zelf zijn logboekje overlopen en ‘initialiseren’ 
=> Eénmalig en geen controle
=> bij problemen, help hen

vaardigheden/examen/duikleidingen/proeven
=> OPLV moet deze vrijstellen

=> voorlopig geen 3 jaar geldigheid
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Voorstelling

Stap 5 = invullen na 01/01/2018
voorwaarden

=> KAND mag activiteit loggen (Duik)
=> Automatisch, geen controle

vaardigheden en duikleidingen
=> KAND mag activiteit loggen (Duik)
=> (A)INSTR moeten vaardigheid of duikleiding 

valideren (opleiding of geslaagd) met commentaar

examen
=> OPLV moet een activiteit loggen (Theorie of Zwembad)
=> OPLV moet examens valideren

(opleiding of geslaagd) met 
commentaar
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Voorstelling

proeven
=> KAND mag activiteit loggen (Duik)
=> INSTR moeten de proef valideren 

(opleiding of geslaagd) met commentaar

oppervlakte proef
=> (A)INSTR moet een activiteit loggen (Open water)
=> (A)INSTR moeten de proef valideren 

(opleiding of geslaagd) met commentaar
=> KAND moet ook een duik loggen 

(activiteit = Duik)

Valideren:
- volgens het minimum niveau => Infomap/Handleiding DIVES/Functionaliteit DIVES
- elke (A)INSTR (niet noodzakelijk ‘Coach’) => Coach ziet brevetkaart en log
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Voorstelling

Stap 6 = automatische homologatie
onmiddellijk zichtbaar in DIVES
=> voorlopig na een ‘nachtje’
1*D, ook nog 1ste blaadje duikboekje met pasfoto opsturen
=> voorstel om onmiddellijk te verzamelen
Inschalingen verlopen nog steeds via duikschoolleider
=> geen verschil meer in kostprijs Administratieve/Standaard Inschaling (45€)
=> Inschaling Standaard Examen afgeschaft
=> uniform ‘Inschalingsformulier’
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Voorstelling

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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Voorstelling

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 Activiteit en Opleiding werken correct, volgende niet:

Brevet filter werkt enkel na het refresh-knopje

Toon alle NELOS leden (selecteer Clublid)

Filter enkel je buddies (deselecteer het mannetje)
Niet-Nelos of Niet-DIVES leden

Toon alle NELOS leden
Typ ‘DIVES’ en je vind 3 Technical (=dummy) duikers
Zet de naam van je buddy in Details/Chat
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Voorstelling

Eventueel Info
Enkel tags en O² percentage

info over onderwaterleven, andere blabla => Details/Chat

Details
Chat en digitale brevetkaart 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
=> Opnieuw inloggen om reeds aangepaste foutieve settings in nieuwe 
activiteit te resetten
=> Voorlopig duik verwijderen enkel door ‘dives-avos’
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Afspraken Brevetverantwoordelijken

Alle administratie in orde
opleidingskaart beschikbaar als ALLE administratie in orde is.  Beschikbaar maken zonder medische keuring is 
mogelijk maar dat doen we niet. => naar analogie met de ‘CVD-regel’, geen training met flessen zonder medische 
keuring.

OPLV = brevetverantwoordelijke
=> Johnny als OPLV voor 1* en BND (behoort tot 1* brevet)
=> Erika als OPLV voor 2* (Tom kan als AI geen OPLV zijn) 
=> Rudi als OPLV voor 3*
=> DO-NELOS als OPLV voor de hogere brevetten (federale examens)

3 jaar geldigheid
Als OPLV overtuigd is dat de kandidaat zijn brevet zal behalen in de gestelde termijn, dat hij de items gewoon vrijstelt. 
Als de OPLV twijfels heeft zal hij deze bespreken met de duikschoolleider en de andere brevetverantwoordelijken om 
dan een definitieve beslissing te nemen. We kunnen niet wachten tot het einde van de opleiding vooraleer we 
vrijstellen (er zijn proeven/duikleidingen die afhangen van andere items.
OPLV geven datum en instructeur mee in de commentaar als ze vrijstellen.
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Afspraken Brevetverantwoordelijken

Voorwaarden automatisch => controle
OPLV zal steekproefsgewijs controle zal uitvoeren. Bij nieuwe leden, die reeds in het verleden een duikopleiding 
gestart waren, zal de duikschoolleider telkens de controle uitvoeren. Dat is ineens een kennismaking met de DSL en 
dezelfde procedure voor inschalingen.

Examen en oppervlakte proef
OPLV of (ADV van oppervlakte proef) maak de activiteit aan (theorie, zwembad, open water), hij voegt alle kandidaten 
toe, en zal ze één voor één als ‘geslaagd’ of ‘in opleiding’ zijn. Niet door kandidaten zelf laten doen anders te veel 
activiteiten in het logboek van de OPLV (ADV = Coach).
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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

Testsite:
https://uat.nelos.be
dagelijkse kopie van de huidige DIVES
met extra test personen

Test personen (paswoord = Testteam2018)
kandopl@nelos.be (OPLV)
kand1D@nelos.be (K1*D)
kand2D@nelos.be (K2*D)
…
kand1I@nelos.be (K1*I)
kand2I@nelos.be (K2*I)
…

https://uat.nelos.be/
mailto:kandopl@nelos.be
mailto:kand1D@nelos.be
mailto:kand2D@nelos.be
mailto:kand1I@nelos.be
mailto:kand2I@nelos.be
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