Handleiding
Code 95 soobsubsidiepunt.nl – Code95check.nl

Vanuit Soobsubsidiepunt.nl kunt u als opleider de behaalde uren Code 95 van uw deelnemer doorzetten naar
Code95check.nl. Hiervoor hoeft u niet ingelogd te zijn in Code95check.nl. Het doorzetten van de uren gaat als
volgt.
U logt in bij Soobsubsidiepunt.nl. U kiest het onderdeel Groepen en u klikt met behulp van het potloodje op de
opleiding welke de deelnemer heeft gevolgd.

Dan komt u in het scherm waarin de deelnemers van de opleiding staan vermeld. In de regel van de deelnemer
ziet u achter de bedrijfsnaam een blauw icoontje staan.

Nadat u op het blauwe icoontje heeft geklikt, verschijnt het volgende scherm:
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Hier selecteert u het aantal uren Code 95 welke van toepassing zijn op de opleiding. Om de uren te selecteren
gaat u met de muis op het veld “kies het aantal uren” staan en u klikt hierop. Dan verschijnt een keuzemenu van
het aantal uren van toepassing op de opleiding. In dit voorbeeld betreft het een opleiding welke 7 praktijkuren
oplevert voor Code 95. Dan selecteert u bij Theorie uren 0 en bij Praktijk uren 7.

U kunt bij een opleiding niet meer uren toevoegen dan wettelijk van toepassing zijn op de opleiding. In dit
voorbeeld kunt u bij Theorie uren alleen kiezen voor aantal uren 0 en bij Praktijk uren voor maximaal 7. Wanneer
het een opleiding betreft waar bijvoorbeeld 14 Theorie uren Code 95 bij verkregen wordt, dan kunt u bij Theorie
uren maximaal 14 uren invoeren en bij Praktijk uren 0.
Nadat u de juiste uren heeft geselecteerd, klikt u met de muis op de knop “versturen”. Dan verschijnt er een
melding dat de uren zijn doorgezet naar Code95check.

Wanneer de deelnemer waarvan u de uren Code 95 heeft doorgezet bij Code95check.nl is ingeschreven bij een
bedrijf, dan verschijnen de uren welke u heeft doorgezet bij de deelnemer. Indien de deelnemer nog niet bij een
bedrijf is ingeschreven in Code95check.nl, dan worden de gegevens toch opgenomen in de database. Wanneer
de deelnemer dan wellicht in de toekomst wordt ingeschreven bij een werkgever in Code95check.nl, dan
verschijnen de uren Code 95 die u via Soobsubsidiepunt.nl heeft doorgezet alsnog. Deze gaan dus niet verloren
indien de deelnemer nog niet is ingeschreven bij een werkgever in Code95check.nl.
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In Code95check.nl ziet u in onderstaande afbeelding dat de praktijkuren vanuit Soobsubsidiepunt.nl zijn
doorgezet.
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