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1. Inleiding 

Met deze API kunnen cursussen vanuit ChainWise beschikbaar worden gemaakt in aNewSpring (ANS) 
zodat bij ANS een uitvoering aangemaakt wordt op basis van een template. De cursist en docent kan 
vervolgens vanuit ChainWise via een SSO login, inloggen in ANS. ChainWise wordt dan alleen gebruikt 
voor de planning van een cursus en communicatie naar de cursist. De activiteiten, lesmateriaal, 
correspondentie tijdens de cursus en online sessies worden allemaal in ANS beheerd. 
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2.  Proces 

In ANS worden templates aangemaakt. Deze templates bestaan uit de activiteiten die horen bij een cursus 
en die de cursist moet afronden. Via de API van ANS kunnen wij deze templates ophalen. 

In ChainWise zal op module niveau geselecteerd kunnen worden of de module zorgt voor een uitvoering in 
ANS. Wanneer ingericht wordt dat de module zorgt voor een uitvoering in ANS, zal de keus komen of: 

1  De uitvoering in ANS door ChainWise aangemaakt moet worden 

Bij deze keuze, zal er gekozen moeten worden met welk template de uitvoering aangemaakt moet worden 
en kan bepaald worden hoeveel dagen voor de begindatum van de cursus deze aangemaakt moet 
worden. Door dit aantal dagen leeg te laten, zal de uitvoering bij de eerstvolgende run van de tool 
(hoofdstuk 4) aangemaakt worden. 

Wanneer in ChainWise een cursus gepland wordt, waarbij een module gekoppeld is die zorgt voor een 
uitvoering in ANS, dan zal het aantal aangegeven dagen voor de begindatum van de cursus (of direct), via 
de API van ANS, een uitvoering aangemaakt worden op basis van het template dat geselecteerd is bij de 
module. 

1 cursus kan daardoor resulteren in meerdere uitvoeringen in ANS. Er zijn dan meerdere modules met een 
ANS template gekoppeld bij de cursus. De titel van de uitvoering bij ANS zal de titel van de cursus in 
ChainWise zijn. Dezelfde titel kan daardoor bij meerdere templates staan. Per uitvoering in ANS wordt een 
ExternID opgeslagen. Dit ExternID moet terug te herleiden zijn naar de cursus en module in ChainWise. 
Om dit leesbaar te houden, zullen we dit default vullen met de cursuscode, gevolgd door een punt en 
daarna het unieke ID van de module (C21-0001.63). dit veld wordt bewerkbaar bij de tab modules bij een 
cursus. Hierdoor is flexibel in te stellen welke uitvoering met welk ExternID hoort bij welke cursusmodule. 

2  De uitvoering in ANS handmatig aangemaakt wordt  

In ANS zal de uitvoering handmatig aangemaakt worden door de gebruiker van ChainWise. Deze 
uitvoering krijgt een uniek ExternID dat ingevuld wordt door de gebruiker van CW. Vervolgens kan in CW 
bij een module van een geplande cursus ditzelfde ExternID handmatig gevuld worden. De gebruiker kan 
dit pas doen, als het ExternID in ANS ook daadwerkelijk bestaat. Na het opslaan in CW, zal een cursist in 
het cursistportaal de link beschikbaar krijgen in ‘Mijn dashboard’ om naar deze handmatig aangemaakte 
uitvoering in ANS te gaan.  

In ANS kan aan deze handmatig aangemaakt uitvoering 1 of meerdere externe activiteiten gekoppeld 
worden. Elke externe activiteit heeft ook een ExternID. Dit ExternID moet beginnen met dezelfde waarde 
als het ExternID van de uitvoering, uitgebreid met een . en volgnummer. Van elke behaalde externe 
activiteit krijgen wij een bericht binnen en kunnen we de score van de cursist, bij de betreffende cursus 
met de externe activiteit ophogen. 

Mocht in CW bij verschillende cursussen of verschillende modules van een cursus, dezelfde ExternID 
ingevuld zijn, en dezelfde cursist ingeschreven zijn op die cursussen / cursusmodules, dan zal de  score 
alleen bij die cursus opgehoogd worden waarbij de status van de inschrijving niet geannuleerd, afgemeld 
of optie is. Mochten we dan nog steeds meerdere vinden, dan wordt alleen de inschrijving met de laatste 
aanmelddatum bijgewerkt. Dit is een uitzonderingsituatie. Het zou vreemd zijn als dezelfde cursist op 2 
verschillende cursussen in CW ingeschreven staat die linken naar dezelfde uitvoering in ANS. 

Aangezien bij deze variant bij meerdere uitvoeringen een score behaald kan worden, zal bij het kiezen van 
deze variant aangegeven moeten worden hoeveel uitvoeringen behaald moeten zijn om de cursist voor de 
betreffende module op geslaagd te zetten.  
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Doordat 1 cursus in CW meerdere modules kan bevatten, kan 1 cursus resulteren in meerdere 
uitvoeringen in ANS. Wanneer 1 cursus in CW altijd moet resulteren in 1 uitvoering bij ANS, zal de 
gebruiker van CW er voor moeten zorgen dat er per cursus slechts 1 module gekoppeld is waarbij een 
ANS template gekozen is. 

De gebruiker mag 1 bepaald ANS template bij meerdere modules selecteren. Indien in CW 2 cursussen 
gepland worden waarbij de ene met module A (die koppelt aan template X bij ANS) en de andere cursus 
met module B (die koppelt met dezelfde template X bij ANS), dan zal bij ANS 2 uitvoeringen aangemaakt 
worden op basis van hetzelfde template. 

In het cursistportaal in CW, zal voor elke cursusmodule die 1 of meerdere uitvoeringen in ANS heeft staan 
en waarvoor de cursist ingeschreven is een SSO link getoond worden om de uitvoering in ANS op te 
starten. We herkennen dit doordat er een ExternID bij de cursusmodule gevuld is. 

Op het moment dat de cursist ingeschreven wordt voor een module die gekoppeld is aan een uitvoering in 
ANS, zal de cursist binnen 1 minuut ook aangemaakt zijn en gekoppeld zijn aan de uitvoering in ANS. In 
‘Mijn dashboard’ krijgt de cursist te zien dat hij de pagina moet verversen als die nog niet is aangemaakt 
bij ANS. Als de cursist eenmaal aangemaakt is komt er een link beschikbaar om de uitvoering in ANS op 
te starten.  

In ANS doet de cursist de activiteiten die horen bij een uitvoering. Uiteindelijk zal hier een eindresultaat 
voor komen. CW zal hier een zogenaamde ‘webhook’ voor plaatsen, die door ANS aangeroepen wordt als 
een afsluitende toets is afgerond / veranderd. ANS bepaald of de cursist voor de uitvoering geslaagd is. 
Dit eindresultaat zal CW verwerken en de module bij de cursist op ‘geslaagd’ = ‘ja’ of ‘nee’ zetten. De 
cursist wordt op geslaagd gezet als we minimaal even vaak zijn aangeroepen met een geslaagdscore als 
ingesteld is op module niveau. 

Als een cursist voor slechts 1 module is ingeschreven (de module die gekoppeld is aan een ANS template) 
en we hoeven slechts 1 keer aangeroepen te worden, dan zal bij een geslaagd = ‘ja’ ook direct een 
diploma aangemaakt worden. In CW kan vervolgens een certificaat gegenereerd worden voor dit diploma. 
Dit certificaat komt niet beschikbaar in ANS. Wanneer de cursist voor meerdere modules ingeschreven is 
(ook zonder ANS template), dan zal er ook nog een dag zijn die niet in de uitvoering bij ANS hoort. De 
cursist zal dan handmatig in ChainWise een diploma toegekend moeten krijgen. 

Wanneer een cursist voor meerdere modules ingeschreven is die allemaal gekoppeld zijn aan een ander 
template en daarom per module een resultaat binnen krijgen, kunnen we automatisch een diploma 
toekennen als alle modules geslaagd zijn. 

We gaan geen docenten koppelen aan de uitvoering in ANS. Als CW ziet dat de docent bij een cursus 
ingepland is waarbij een ANS template gekoppeld is, dan zal in het docentenportaal een link komen om in 
te loggen in ANS via SSO. De docent zal door de opleider handmatig aan de juiste uitvoering gekoppeld 
moeten worden, zodat de docent – na inloggen – de juisten uitvoering kan openen. In ANS is een veld 
beschikbaar waar een ExternID ingevuld kan worden. Dit externe id moet matchen met een docent in 
ChainWise.  

Bij elke uitvoering zullen we de startdate en expiredate vullen met een veld dat in CW te beheren is bij de 
cursus (tot wanneer is de ANS uitvoering beschikbaar om op te starten vanuit CW).  

Wanneer een cursus in CW geannuleerd / verwijderd wordt, zal deze handmatig in ANS geannuleerd 
moeten worden. De koppeling doet dit niet automatisch.  

Wanneer een cursist geannuleerd wordt in CW, kunnen we deze via de API van ANS weer uitschrijven. 
LET OP! Een cursist kan inmiddels al voortgang hebben in ANS. 
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3.  Afbakening / afspraken 

De volgende afspraken zijn gemaakt: 

• Bij een cursus aanmaken gaan we geen teachergroup of mentorgroup koppelen. Ook docenten worden 
via de koppeling niet aan een  teachergroup  of mentorgroup gekoppeld. We gaan ervan uit dat op 
template / uitvoering niveau in aNewSpring de juiste teachergroup / mentorgroup gekoppeld wordt en 
dat alle docenten aan de juiste teachergroup / mentorgroup gekoppeld worden.  

• De docent ziet dan alle uitvoering van zijn teachergroup / mentorgroup en niet alleen de uitvoeringen 
waar de docent daadwerkelijk in ChainWise aan gekoppeld is. 

• Voor docenten en cursisten die reeds in ANS bestaan (de koppeling wordt geactiveerd maar ANS is al 
in gebruik bij de opleider) is een veld beschikbaar waar een ExternID ingevuld kan worden. Dit externe 
id moet matchen met een docent / cursist in ChainWise (docent_rg / contactpersoon_rg). Stem met 
ChainWise of om een lijst van docenten / cursisten met hun ExternID vanuit ChainWise te krijgen. 

• De ‘Locale’ die ingesteld kan worden bij een docent en cursist, moet gevuld worden met ‘en’ of ‘nl’. 
Wanneer de koppeling met ANS actief is, gaan we bij contactpersonen en docenten de keus geven om 
een Locale te vullen. Als deze niet gevuld is, zullen we deze inschieten als ‘nl’. 

• Bij het toevoegen van een user bij een course, moet de ‘addToTeacherStudent’ altijd op ‘true’ gezet 
worden. 

• Bij het toevoegen van een user moet de login altijd leeg gelaten worden. Cursisten / docenten loggen 
altijd in ChainWise in 

• Cursussen worden, indien nodig, handmatig geannuleerd in ANS. 
• Het is niet meer nodig om, via de backoffice, handmatig de actuele resultaten op te kunnen halen van 

een cursist. ANS roept onze webhook aan. Wij gaan daarna direct de actuele gegevens ophalen. 
• ChainWise is leading. Dat betekend als de basis gegevens van een docent / cursist gewijzigd worden in 

aNewSpring, deze met de volgende synchronisatie vanuit ChainWise overschreven worden. 
Aanpassing (typefouten) dus altijd in ChainWise doorvoeren. 

• Bij het toevoegen van een inschrijving zetten we de ‘expiredate’ op dezelfde datum als dat de cursus 
nog via het cursistportaal op te starten is. Hiermee wordt de licentie van een cursist niet ‘automatisch’ 
verlengt bij ANS. We kunnen dit niet doen met  het veld ‘Renewable’ aangezien dan alle lopende 
inschrijvingen worden geannuleerd door aNewSpring. Dit omdat een licentie anders automatisch 
verlengt waardoor de opleider voor elke cursist elk jaar blijft betalen terwijl niet elke cursist elk jaar een 
uitvoering doet. 
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4. Aanpassingen module beheer scherm 

In ChainWise zal in het module beheer scherm een extra optie toegevoegd worden aan het veld ‘Externe 
koppeling’. Hier kan gekozen worden voor de ‘aNewSpring API’.  

 

 

Wanneer een uitvoering bij 1 uitvoering afsluitende activiteit heeft of de cursist hoeft maar 1 uitvoering 
afsluitende activiteit te behalen, dan kan ‘Geslaagd bij’ op 1 gezet worden. Heeft de uitvoering in ANS 
meerdere uitvoering afsluitende activiteiten en moet de cursist ook meerdere van deze behalen, vul dit 
veld dan met het aantal afsluitende activiteiten die behaald moeten worden. 

Daarnaast wordt het mogelijk om aan te geven hoeveel dagen de ANS link nog opgestart mag worden na 
de begindatum van de cursus (‘Aantal dagen beschikbaar’).  

De mogelijke templates gaan we inladen door de API ‘GET/getTemplates’ aan te roepen. Bij de module 
zullen we alle beschikbare templates tonen waarvan er 1 geselecteerd kan worden. 
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4 Aanpassingen module tab bij de cursus 

Bij een geplande cursus, waarbij een module is gekoppeld die als ‘Externe koppeling’ een ‘aNewSpring 
API’ heeft staan, zullen velden beschikbaar komen om de koppeling naar aNewSpring te beheren: 

 

 

 

Het ‘Extern aNewSpring ID’, wordt door ons gevuld op het moment dat de uitvoering aangemaakt is bij 
ANS (in geval er bij hoofdstuk 3 een template gekozen is). Deze code wordt default gevuld met de 
[cursuscode].[moduleID]. Dit wordt gedaan omdat dit een unieke code moet zijn bij aNewSpring. Wanneer 
je dezelfde code ook bij een andere cursus in ChainWise handmatig invult, zullen de cursisten van beide 
cursussen in dezelfde uitvoering bij aNewSpring komen. 

Wanneer in hoofdstuk 3 geen template gekozen is, maar ‘Handmatig aanmaken’, dan zal de uitvoering in 
aNewSpring handmatig aangemaakt moeten worden. In aNewSpring zal dan een ExternID gevuld moeten 
worden wat moet matchen met het ‘Extern aNewSpring ID’ bij deze cursusmodule. 

Je kunt hier nog overrulen tot wanneer een cursist de uitvoering mag opstarten in aNewSpring. 

LET OP! Wanneer een module bij een inschrijving in ChainWise pas op geslaagd gezet mag worden als 
wij vaker dan 1 keer aangeroepen worden, dan verwacht de koppeling dat in ChainWise 1 punt in het veld 
‘Extern aNewSpring ID’ staat (bijvoorbeeld [cursuscode].1). In aNewSpring moet het ExternID per 
uitvoering uniek zijn. Aangezien er meerdere uitvoeringen zijn die dezelfde module op geslaagd kunnen 
zetten, moet het ExternID bij aNewSpring dan zijn [cursuscode].1.[volgnummer]. Het volgnummer is een 
ophogend nummer per uitvoering. In ChainWise wordt alles tot de 2e punt opgehaald en gecheckt of die 
code 1 op 1 matched met de ‘Extern aNewSpring ID’ in ChainWise. 
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5 Tool die gegevens op de achtergrond 

synchroniseert 

Er zal een tool op de achtergrond draaien waarmee gegevens periodiek bijgewerkt worden bij ANS. 
De tool draait elke minuut en zal de volgende gegevens synchroniseren. 

5.1  Cursussen aanmaken 

Wanneer de cursus in ChainWise gepland wordt, met een module waarbij is aangegeven dat deze een 
‘Externe koppeling’ heeft met ANS, dan zullen we op basis van het gekozen template, de uitvoering 
aanmaken bij ANS als de begindatum binnen x (in te geven op module niveau) dagen van de huidige 
datum ligt en nog niet is aangemaakt in ANS. 

We zullen bij de cursusmodule een ExternID genereren en opslaan bij de cursusmodule.  Dit doen we 
alleen voor die modules waarbij een uitvoering aangemaakt moet worden op basis van een template.  

Een handmatig gevuld ExternID bij de module, betekend dat de uitvoering handmatig in ANS aangemaakt 
is. Met de API Call ‘POST /instantiate/{templateID}/{courseID}’, zullen we een uitvoering aanmaken bij 
ANS. 
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Het resultaat van de inrichting bij hoofdstuk 3 en 4: 
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5.2  Inschrijvingen aanmaken 

Voor alle cursusmodules met een gevuld ANS ExternID, weten we dat er een uitvoering in ANS zou 
moeten staan. Voor al deze cursusmodule, gaan we de ingeschreven cursisten op deze modules 
synchroniseren. 

  

 

Hiervoor moeten de volgende stappen uitgevoerd worden: 

1. Checken of cursist bestaat via ‘/getUser’. 
2. Cursist toevoegen via ‘/addUser’ of bijwerken via ‘/updateUser/{userID}’ 
3. Inschrijving toevoegen via ‘/subscripe/{userID}/{courseID}’, of annuleren via 

‘/unsubscribe/{userID}/{courseID}’ 
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Het resultaat is dat de cursist is ingeschreven: 
 

  

Wanneer een docent gekoppeld is aan de cursusdag gaan we checken of deze docent al bestaat in ANS. 
Als die nog niet bestaat dan gaan we die aanmaken met de rol ‘teacher’ (via de API call 
/addUser/{userID}). Als  die al wel bestaat gaan we die bijwerken met de laatst bekende gegevens in 
ChainWise met de API call /updateUser/{userID}. 

De docent zal door de opleider handmatig aan de juiste teachergroup en mentorgroup gekoppeld moeten 
worden, zodat de docent – na inloggen – de juiste uitvoering kan openen. Deze uitvoeringen moeten 
daarom ook door de opleider aan de juiste teachergroup / mentorgroup gekoppeld moeten worden. 

LET OP! We zijn nog in overleg of we wel gaan automatiseren dat een docent aan een teacher / 
mentorgroup gekoppeld wordt en ook de uitvoering aan een teacher / mentorgroup gekoppeld wordt, zodat 
dit niet handmatig in het portaal van ANS gekoppeld hoeft te worden (door de opleider). 

Er zal dan voor elke uitvoering een teacher / mentorgroup aangemaakt worden. Dit betekend een wildgroei 
aan teachergroups / mentorgroups, maar dan ziet de docent alleen die uitvoeringen waar die in ChainWise 
als docent aan gekoppeld is. 
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6 Cursistportaal 

Op ‘Mijn dashboard’ in het cursistportaal, zal voor elke inschrijvingsmodule waarvoor een uitvoering in 
ANS staat, een link getoond worden om de link naar ANS in een nieuw venster via SSO te openen. Deze 
links naar ANS zullen onder het reeds bestaande kopje ‘E-learning’ geplaatst worden. Het is namelijk een 
link naar een online LMS. In de lijst  ‘E-learning’ zullen zowel LTI modules staan, als ANS modules.  

 

 

Er zal een nieuw veld op cursusmoduleniveau toegevoegd worden, waarmee ingesteld kan worden hoe 
lang de link op ‘Mijn dashboard’ zichtbaar moet blijven (hoofdstuk 4). Als deze datum verstreken is, zal de 
link niet meer getoond worden in ‘Mijn dashboard’.  

Door te klikken op de ‘Starten’ knop, wordt ANS opgestart: 
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In de backoffice van aNewSpring ziet dit er als volgt uit: 

 

 

 

Als de cursist de ANS uitvoering heeft volbracht (een geslaagd score op een uitvoering afrondende 
activiteit), dan krijgen we hier bericht van terug vanuit ANS.  
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In ChainWise bij de tab inschrijvingen bij een cursus: 

 

 

 

Als de module is ingesteld dat we 1 keer aangeroepen moeten worden om op geslaagd gezet te worden, 
en dit is de enige diplomamodule, dan zal er ook direct een diploma aangemaakt worden voor de cursist: 
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7 Docentportaal 

In het docentenportaal in ChainWise, zullen we op de ‘Mijn cursussen’ pagina, checken of de cursus 
minimaal 1 module bevat met een gevuld ANS ExternID. 

Is dit het geval, dan tonen we een knop om in te loggen in aNewSpring: 
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8 API Call Resultaten ophalen 

Wanneer de cursist in ANS een uitvoering heeft behaald, zal ANS een zogenaamde ‘webhook’ van 
ChainWise aanroepen. Dit betekend dat bij het toevoegen / wijzigen van een eindresultaat een pagina 
aangeroepen kan worden van ons, zodat we weten dat er een nieuw resultaat is om op te halen. We gaan 
deze webhook opzetten en bij elke aanroep die we krijgen de resultaten in ChainWise verwerken. 

In de webhook die we binnenkrijgen, staat alles al wat we moeten weten: 

 

 

 

De course/ID, zal gevuld zijn met AnsExternID, zoals dat bij de cursusmodule opgeslagen is. De user/id is 
gevuld met de contactpersoon_rg. Hiermee kunnen we dus de inschrijving(en) in ChainWise ophalen en 
de modules op geslaagd zetten (als passed = true). 

We krijgen een ‘CourseCompleted’ binnen, als er een ‘cursus afsluitende activiteit’ afgerond is. Dit 
betekend dat bij elke uitvoering een ‘cursus afsluitende activiteit’ moet toevoegen. Anders kunnen we dit 
niet in ChainWise verwerken. 
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9 Direct SSO login t.b.v. notificaties van berichten 

In aNewSpring is het mogelijk om berichten te delen met cursisten / docenten binnen een uitvoering. Hier 
worden mails van verstuurd. Cursisten kunnen niet direct inloggen in aNewSpring, aangezien de cursisten 
via ChainWise inloggen in aNewSpring. De cursistreis zou wat complex zijn, om een mail te ontvangen 
van aNewSpring, in te loggen in ChainWise, naar ‘Mijn dasboard’ gaan in ChainWise, de juiste cursus 
opstarten in aNewSpring (vanuit het dashboard) en tot slot bij aNewSpring vervolgens het bericht zoeken. 

Daarom zal aNewSpring zorgen dat de mail een link bevat die uitkomt op onze extranet login pagina, 
zodat wij herkennen dat de cursist via SSO wil inloggen in aNewSpring. Na inloggen komt de cursist dan 
direct in het betreffende bericht in aNewSpring. 

 

 

LET OP! Hiervoor moet de gebruiker wel popups toestaan. 
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10 Overige schermen 

Bij het op geslaagd zetten / diploma toekennen een ANS module herkennen als ‘LTI’. De score komt 
extern (via ANS) binnen en dus mag de module niet in de backoffice of in het docentenportaal op geslaagd 
gezet worden. 

Wel tonen we hoe vaak we inmiddels een geslaagde score hebben ontvangen vanuit ANS. 
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Telefonisch contact 

Wij zijn op ma t/m vr van 8.30 tot 17.00 uur telefonisch te bereiken via:  
074 24 90 430 

 

Stuur ons een bericht 

U kunt ons eenvoudig een bericht sturen.  
U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie van ons. 
info@chainwise.nl 

 

Bezoek ChainWise 

Demmersweg 40 
7556 BN Hengelo  

 

U bent van harte welkom. 
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