
Discimus Studiebewijzen  
Secundair

Versturen van de studiebewijzen naar Discimus
 
Het doorsturen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > 
‘Discimus’ > ‘Studiebewijzen’ > ‘Doorsturen’.

Op deze pagina worden in een overzichtstabel alle studiebewijzen vermeld die op dat 
moment gekoppeld zijn aan leerlingen van de school waarvoor je bent ingelogd.

Door op de groene vink te klikken worden alle in de tabel getoonde studiebewijzen in 
de wachtrij van Discimus gezet. In principe doe je dit nadat de volledige deliberatie van 
de school is afgerond.  
Merk op: een studiebewijs mag ten vroegste 10 (kalender)dagen vóór de eigenlijke 
uitreikingsdatum worden doorgestuurd!

De wachtrij kan je raadplegen via het menu-item ‘Discimus’ >  ‘Studiebewijzen’ > 
‘Transacties in wachtrij’. Transacties in deze wachtrij worden om de 30 minuten 
automatisch doorgestuurd naar Discimus.  

Fouten worden eveneens in deze tabel weergegeven en aangeduid met . Dit 
kunnen zowel fouten zijn die door Informat werden gedetecteerd als fouten die door 
Discimus naar Informat werden teruggestuurd.
Deze fouten moeten door de gebruiker worden verbeterd. Studiebewijzen met fouten 
worden  uiteraard niet (opnieuw) verstuurd naar Discimus. Deze blijven in de wachtrij 
staan totdat je de fout hebt verbeterd. 
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Verbeterde fouten worden automatisch terug doorgestuurd naar Discimus, net als 
aanpassingen in het deliberatiescherm voor leerlingen van wie de studiebewijzen reeds 
geregistreerd werden in Discimus (bv. bij aanpassing van het oriënteringsattest of de 
clausulering).

Uiteindelijk moet deze wachtrij volledig leeg zijn. Er mogen enerzijds geen fouten meer 
zijn, anderzijds  ook geen leerlingen met een . De blauwe pijl geeft immers aan 
dat deze lijn nog niet werd verstuurd naar Discimus.
Zoals eerder aangegeven worden studiebewijzen in de wachtrij om de 30 minuten 
doorgestuurd naar Discimus. Deze 30 minuten-regel kan je omzeilen door te ‘pushen’. 
Dit doe je door op  te klikken. Indien de leerling verdwijnt uit de lijst heeft 
Discimus dit perfect verwerkt. Verschijnt er een , dan betekent dit dat Discimus 
een fout heeft teruggestuurd.  
Een detail opvragen van deze fout(en) doe je via het menu-item > ‘Discimus’ > 
‘Studiebewijzen’ > ‘Transacties met fouten’.

Links worden de leerlingen getoond bij wie fouten zijn gevonden. Door op de leerling te 
klikken word(t)(en) in het rechtergedeelte van de pagina de fout(en) vermeld.

Enkele voorbeelden:

Extra : Inzoomen op de pagina ‘Doorsturen’ 
Op deze pagina worden in een overzichtstabel alle studiebewijzen vermeld die op dat 
moment gekoppeld zijn aan leerlingen.  
Van zodra je geklikt hebt op:

 ▪ Deliberatie > Voltijds S.O. /BuSO OV4 > Toekennen attesten/studiebewijzen (eerste zit)

 ▪ Deliberatie > Modulair > Iedereen geslaagd zetten (eerste zittijd)

 ▪ Deliberatie > BuSO > Iedereen geslaagd zetten

 ▪ Deliberatie > Voltijds S.O. /BuSO OV4 > Deliberatie-invoer eerste zittijd

… zullen alle studiebewijzen die een leerling kán behalen gekoppeld worden.

Ook wijzigingen op de deliberatiepagina (bv. een A-attest wijzigen in een C-attest) 
of wijzigingen op de inschrijvingspagina (bv. einddatum invullen, afdelingsjaar 
aanpassen, afstudeermoment Se-n-Se wijzigen, …) of op tabblad ‘Personalia Extra’ 
– ‘Getuigschriften’ (bv. getuigschrift BO voor leerlingen van 1B, reeds behaalde 
studiebewijzen voor 7des) worden onmiddellijk zichtbaar in deze overzichtstabel.
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Los van het feit dat je via deze pagina de studiebewijzen doorstuurt is deze pagina ook 
interessant omdat die op elk moment de huidige toestand toont van de studiebewijzen 
van de school waarvoor je bent ingelogd.
Enkele functionaliteiten kunnen een meerwaarde bieden.
Er kan gesorteerd worden op de kolomtitels door op de kolomtitel te klikken. In 
onderstaand voorbeeld werd gesorteerd op uitreikingsdatum. De kolomtitel is dan 
oranje geworden.

Er kan geëxporteerd worden naar Excel. 

Er kan gefilterd worden.
Dit kan van nut zijn om in bepaalde situaties slechts een beperkte selectie 
studiebewijzen te versturen naar Discimus. Bv. énkel studiebewijzen met 
uitreikingsdatum 31 januari (HBO/Se-n-Se) of énkel studiebewijzen uitgereikt in tweede 
zit. Het is immers steeds de gefilterde lijst die verstuurd wordt wanneer je op het 
groene vinkje klikt.  

Er kan gegroepeerd worden door één of meerdere kolomtitel(s) te slepen naar de 
bovenste lijn van de tabel. Bv. om aantallen te krijgen per studiebewijs.

Enkele kolomtitels verder toegelicht.

 ▪ Uitreikingsdatum: dit is de datum waarop het studiebewijs officieel wordt/werd 
uitgereikt.  In de meeste gevallen is dit 30 juni, maar er zijn daar een aantal 
uitzonderingen op:

 ▪ Certificaat Se-n-Se (kan ook op 31 januari)

 ▪ Diploma van Gegradueerde (kan ook op 31 januari)

 ▪ Alle studiebewijzen DBSO modulair (kan op elk moment van het schooljaar)

 ▪ Attest lesbijwoning OKAN (kan op elk moment van het schooljaar)

 ▪ …

 ▪ Uitgestelde beslissing: de waarde van dit veld is “Ja” als de leerling een uitgestelde 
beslissing gekregen heeft. In afwachting van de tweede zit van de leerling wordt 
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dan het virtuele  studiebewijs “Uitstel van beslissing (herexamen/inhaalstage)” 
doorgestuurd. 
 
Wanneer een leerling een bepaald studiebewijs pas in tweede zit heeft behaald 
blijft deze waarde ook op ”Ja” staan!

 ▪ Clausulering: bij leerlingen met een B-attest wordt er een oranje sterretje getoond 
in de laatste kolom.  

 Door op het sterretje te klikken zie je de clausulering. 

Voor een uitgebreide beschrijving van de noodzakelijke wijzigingen op onze pagina 
van de clausulering verwijzen we naar de aparte handleiding.

Opmerking : Uitgestelde beslissingen en clausuleringen zijn niet van toepassing en dus ook 
niet zichtbaar in de hoofdstructuren 312, 321 (met uitzondering van OV4).

Raadplegen van de studiebewijzen uit Discimus
Het raadplegen van de studiebewijzen naar Discimus gebeurt via het menu-item > 
‘Discimus’ > ‘Studiebewijzen’ > ‘Raadplegen’.

Veel van de functionaliteiten bij het doorsturen gelden ook voor het raadplegen van de 
studiebewijzen: ‘groeperen’, ‘filteren’, ‘sorteren’, ‘exporteren naar Excel’, ...
De allereerste keer dat er voor een bepaalde school én schooljaar geraadpleegd wordt 
krijg je onderstaand scherm te zien.
De volgende melding verschijnt: “Er zijn nog geen raadplegingen gebeurd. Klik op de 
knop ‘Vernieuwen’ om de studiebewijzen te raadplegen uit Discimus”.

Van zodra je op ‘Vernieuwen’ klikt zal het systeem de studiebewijzen uit Discimus 
ophalen. Opgelet, dit kan wel eventjes duren!



Wanneer het systeem klaar is met het ophalen uit Discimus wordt dit weergegeven op 
het scherm.  De kolommen die getoond worden zijn identiek met de kolommen van 
de pagina ‘Doorsturen’. Voor de leesbaarheid in deze handleiding werden hier  enkele 
kolommen weggelaten.
De melding dat er nog geen raadplegingen zijn gebeurd verandert in : “Laatste 
raadpleging op tijdstip van laatste raadpleging”. Daarnaast verschijnt een status.
Indien de status ‘succesvol’ is betekent dit dat het ophalen zonder problemen is 
verlopen.

Bij een status ‘mislukt’ is het raadplegen van de studiebewijzen niet (volledig) gelukt. 
In het slechtste geval was er een connectieprobleem. In dat geval zal er geen enkel 
studiebewijs opgehaald zijn. 

Bij een status ‘waarschuwing’ komt dit er op neer dat het inlezen volledig gelukt is 
maar dat niet van alle leerlingen studiebewijzen teruggevonden zijn.
 
Door op het klokje te klikken (zie pijl in de volgende schermafdruk) kan je een 
overzicht zien van alle raadplegingen.  

Dit overzicht is gesorteerd in dalende volgorde van ‘Tijdstip’. Verder kan je ook zien 
wie de raadpleging heeft aangevraagd en hoelang het raadplegen heeft geduurd.
Het is uiteraard het resultaat van de recentste raadpleging dat het belangrijkste is. Die 
moet succesvol zijn.
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