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Inleiding
Bij het versturen van studiebewijzen naar Discimus moet(en) ook de clausulering(en) 
mee gestuurd voor leerlingen met een B-attest (of A-attest met uitsluiting in 1A/1B).

Discimus vraagt een lijst van administratieve groepen/onderwijsvormen/finaliteiten op 
waarvoor een leerling wordt geclausuleerd (geen omschrijvingen van clausuleringen).

De bedoeling is om een leerling automatisch te kunnen weigeren op basis van de 
ingestuurde clausulering(en) van het voorafgaande schooljaar.

De clausuleringen worden ingebracht via het deliberatiescherm (zie Clausulering(en) 
toevoegen), maar moeten vooraf gedefinieerd worden langs menu Deliberatie > Voltijds 
S.O./BuSO OV4 > Clausuleringen.

Je krijgt dan onderstaand scherm te zien:

De wettelijke bepalingen vind je in SO 64 waar de mogelijke clausuleringen duidelijk 
beschreven staan.

https://helpdesk.informat.be/hc/nl/articles/360021939179
https://helpdesk.informat.be/hc/nl/articles/360021939179
https://data-onderwijs.vlaanderen.be/edulex/document.aspx?docid=9418
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Uitleg kolommen
De code is vrij te kiezen. Zorg er voor dat het een betekenisvolle code is. Dit is ook het 
veld waarop standaard gesorteerd wordt op het deliberatiescherm.

De onderwijsvorm moet ingevuld worden bij een clausulering van type ‘Onderwijsvorm’ 
of ‘Onderwijsvorm uitgezonderd …’.

Er zijn vier types van clausulering.

1. Er kan een clausulering worden gemaakt voor één of meerdere structuuronderdelen 
(= administratieve groepen).

2. Daarnaast kan een clausulering gemaakt worden voor een volledige onderwijsvorm, 
bv. ASO.

3. Het is ook mogelijk om een clausulering te maken voor een onderwijsvorm 
met uitzondering(en). Bv. ‘alle structuuronderdelen ASO uitgezonderd Humane 
wetenschappen’.

4. Tenslotte kun je ook clausuleren op een bepaalde finaliteit met uitzondering van 
bepaald(e) structuuronderde(e)l(en), bv. ‘Alle structuuronderdelen Doorstroom 
uitgezonderd Dans KSO, Muziek KSO’.

Er is nog een vijfde type clausulering, nl. op finaliteit(en). Dit type clausulering moet 
niet vooraf gedefinieerd worden, maar kan rechtstreeks ingevoerd worden vanuit het 
deliberatiescherm (zie Clausulering(en) toevoegen).

Graad en leerjaar worden getoond in de overzichtstabel omdat bij bepaalde 
clausuleringen de administratieve groep(en) moet(en) worden meegestuurd. 

Vóór schooljaar 2016-17 kon je bv. een clausulering ‘Grieks-Latijn’ toevoegen en 
die clausulering gebruiken voor alle leerjaren. Discimus vraagt echter specifieke 
administratieve groepen. Aangezien die verschillen per leerjaar ben je dus verplicht 
om per leerjaar een clausulering te voorzien!

In de kolom ‘Clausulering’ wordt de clausulering automatisch samengesteld aan de 
hand van ofwel de onderwijsvorm, ofwel de gekoppelde administratieve groep(en).

https://helpdesk.informat.be/hc/nl/articles/360021939179
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In de kolom ‘#lln’ wordt het aantal leerlingen getoond dat gekoppeld is aan de 
clausulering. Dit is van groot belang aangezien een aanpassing aan de clausulering 
automatisch wordt doorgevoerd bij leerling(en) die reeds deze clausulering 
toegekend kre(e)g(en).

Bij het wijzigen van een clausulering krijg je bijgevolg een waarschuwing:

Door te klikken op het aantal kan je de leerlingen opvragen die aan de clausulering zijn 
gekoppeld:
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Enkele voorbeelden van clausuleringen

Voorbeeld 1: clausulering op onderwijsvorm

Doel: clausulering voor alle ASO-richtingen

Voor de duidelijkheid starten we met een blanco lijst van clausuleringen.

 ▪ Klik op het groene plusteken.

 ▪ Vul een betekenisvolle code in, bv. ASO (cijfer 1 in onderstaande schermafdruk).

 ▪ Selecteer als type ‘Onderwijsvorm’ (cijfer 2 in onderstaande schermafdruk).
 ▪ Het scherm verandert van uitzicht. Je kan niet langer administratieve groepen 

overbrengen. Er wordt een keuzelijst zichtbaar met de bestaande onderwijsvormen.

 ▪ Kies ‘ASO’ in de aangeboden keuzelijst (cijfer 3 in onderstaande schermafdruk).

 ▪ Sla op door te klikken op het groene vinkje.
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Voorbeeld 2: clausulering op structuuronderdeel

Doel: clausulering voor “wiskundige richtingen” van het vijfde jaar

Opmerking: een clausulering voor een vijfde jaar zal op het deliberatiescherm enkel 
zichtbaar zijn bij klas(sen) van het vierde jaar!

 ▪ Klik op het groene plusteken.

 ▪ Vul een betekenisvolle code in, bv. 5WI (cijfer 1 in onderstaande schermafdruk).

 ▪ Selecteer type ‘Structuuronderdeel’ (cijfer 2 in onderstaande schermafdruk).

 ▪ Ook vorm, hoofdstructuur, graad en leerjaar moeten worden ingevuld (cijfer 3 in 
onderstaande schermafdruk). 

 ▪ Klik vervolgens op het vergrootglas om de administratieve groepen op te zoeken.

 ▪ Deze administratieve groepen worden opgelijst in de linkerkolom ‘Niet-gekoppelde 
administratieve groepen’.

 ▪ De administratieve groep(en) die moet(en) worden opgenomen in de clausulering 
breng je over naar de rechterkolom door gebruik te maken van de pijltjestoets. 
Deze administratieve groep(en) verschijnen dan in de rechterkolom ‘Gekoppelde 
administratieve groepen’.

 ▪ Van zodra dit gebeurd is, wordt de volledige clausulering samengesteld en 
informatief weergegeven onderaan de pagina. Deze samengestelde clausulering 
wordt vervolgens gebruikt:

 ▪ in de tabel met clausuleringen;

 ▪ op het deliberatiescherm;

 ▪ op het B-attest;

 ▪ op het PV;

 ▪ op het scherm om studiebewijzen door te sturen naar Discimus.

 ▪ Klik op het groene vinkje om op te slaan.
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Voorbeeld 3: clausulering op onderwijsvorm met uitzondering(en)

Doel: clausulering voor alle ASO-richtingen van het derde jaar met uitzon-
dering van Humane wetenschappen

Dit is analoog met voorbeeld 2, met dat verschil dat we kiezen voor type 
‘Onderwijsvorm uitgezonderd…’.

Merk op dat er een aparte clausulering moet worden aangemaakt als je wil clausuleren voor 
alle ASO-richtingen van een ander leerjaar!

Bij het opbouwen van de clausulering voegt het systeem zelf het woord “uitgezonderd” 
toe.
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Voorbeeld 4: clausulering op finaliteit met uitzondering(en)

Doel: clausulering voor finaliteit ‘Doorstroom’ met uitzondering van Dans 
KSO en Muziek KSO

Dit is analoog met voorbeeld 3, met dat verschil dat we kiezen voor type ‘Finaliteit 
uitgezonderd…’.

Merk op dat ook hier een aparte clausulering moet worden aangemaakt als je wil 
clausuleren voor alle doorstroomrichtingen van een ander leerjaar!

Bij het opbouwen van de clausulering voegt het systeem zelf het woord “uitgezonderd” 
toe.



Algemene opmerkingen

Kopiëren

Clausuleringen worden NIET mee gekopieerd bij het initialiseren van het nieuwe 
schooljaar.

Reden: clausuleringen worden pas aangemaakt/aangepast nadat het nieuwe schooljaar 
geïnitialiseerd werd.

Vandaar dat de mogelijkheid voorzien werd om clausuleringen te kopiëren van andere 
schooljaar/school/vestiging.

Ter info: schooljaar 2016-17 is het oudst aangeboden schooljaar omdat in vroegere 
schooljaren clausuleringen op een andere manier werden ingesteld (zonder koppeling met 
administratieve groep).

Afdrukken

Via het afdrukicoontje kan een lijst met clausuleringen worden afgedrukt.

Tip: je kan een lijst afdrukken van vorig schooljaar door via de knop ‘School(jaar)/Vestiging 
wijzigen’ (rechtsboven in de menubalk) in te loggen in vorig schooljaar. Dit kan handig zijn 
bij het heropbouwen van de lijst met clausuleringen voor het huidige schooljaar.
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