Veel voorkomende foutmeldingen “Geregistreerd Persoon”
Foutcode Niveau Omschrijving
Contacteer je schooladministratiepakket

Contacteer de helpdesk Discimus

Contacteer je verificateur

30104 3 Stamnummer kan niet gewijzigd worden
30105 3 InszNummer onjuist. (best terug navragen bij de ouders)
30106 3 Persoon met deze identificatiegegevens heeft al een stamnummer in de school:
stamnummer={}
30107 3 Nationaliteit onjuist
30109 3 GeboorteDatum niet overeenkomstig met InszNummer (verwijder dan zeker niet
het InszNummer maar pas de geboortedatum aan; indien de geboortedatum zoals in het
InszNummer wordt vermeld niet correct is, dienen de ouders contact op te nemen met de
gemeente om dat te laten aanpassen)
30110 3 Geslacht niet overeenkomstig met InszNummer (pas het geslacht aan en verwijder
zeker niet het InszNummer;indien het geslacht zoals in het InszNummer wordt vermeld niet
correct is, dienen de ouders contact op te nemen met de gemeente om dat te laten
aanpassen)
30117 3 Persoon heeft in WebEdison-zendingen ander stamnummer binnen deze school:
stamnummer={}
30801 3 Er bestaat al/geen GeregistreerdPersoon voor deze ID_GRP
30999 3 Onverwachte systeemfout: {}. Verwittig de helpdesk met vermelding van het
systeemfoutnummer.
50001 3 Geen wijzigingen toegelaten door blokkering door verificateur

Veel voorkomende foutmeldingen “Inschrijving in de school”
Contacteer je schooladministratiepakket

Contacteer de helpdesk Discimus

Contacteer je verificateur

Foutcode Niveau Omschrijving
30103 3 Ongeldige InschrijvingsDatum
30105 3 InschrijvingsDatum moet kleiner of gelijk zijn aan de huidige datum
30106 3 BeginDatum ligt voor de InschrijvingsDatum

30107 3 Overlappende inschrijvingen
30117 3 Persoon heeft in WebEdison-zendingen ander stamnummer binnen deze school:
stamnummer={}
30168 3 Begindatum mag niet in de zomervakantie liggen. Voorbeeld: in schooljaar 20202021 is een datum tot en met woensdag 30 juni 2021 toegelaten.
30801 3 Er bestaat geen/al een Inschrijving voor deze ID_GRP, ID_INS
30802 3 Er bestaat nog geen GeregistreerdPersoon voor deze ID_GRP
30803 3 Er bestaat al een geannuleerde Inschrijving voor deze ID_GRP, ID_INS
30999 3 Onverwachte systeemfout: {} Verwittig de helpdesk met vermelding van het
systeemfoutnummer.
50002 5 Inschrijving kan niet verwijderd worden omdat de verificateur een inschrijving in
administratieve groep gebruikt ({}). Neem contact op met uw verificateur.

Veel voorkomende foutmeldingen “Inschrijving in een administratieve groep”
Contacteer je schooladministratiepakket

Contacteer de helpdesk Discimus

Contacteer je verificateur

Foutcode Niveau Omschrijving
30104 3 Hoofdstructuur niet geldig
30105 3 Vestigingsplaats niet bekend of onjuist
30106 3 Inschrijving Administratieve Groep ligt niet in geldigheidsperiode Vestigingsplaats
30107 3 Administratieve groep niet bekend of onjuist
30108 3 Administratieve Groep niet geldig op de begindatum
30109 3 Administratieve groep niet overeenkomstig Hoofdstructuur
30110 3 Ongeldige BeginDatum
30111 3 Begindatum is niet van schooljaar 2020-2021 of later. BeginDatum moet later of
gelijk zijn aan 2020-09-01
30112 3 Begindatum mag niet voor de BeginDatum van de Inschrijving in school liggen

30113 3 Periode mag niet overlappen met een andere bestaande inschrijving
30115 3 Ongeldige Einddatum of vroeger dan BeginDatum
30116 3 BeginDatum en EindDatum mogen niet liggen in een verschillend schooljaar
30140 3 De leerling is te jong of te oud voor deze administratieve groep1
30148 3 Deze combinatie van administratieve groep, onderwijstaal, vestigingsplaats en type
BuO is dit schooljaar niet toegelaten voor deze school. Contacteer uw schoolbeheerteam
30801 3 Er bestaat al een InschrijvingADM voor deze ID_GRP, ID_INS, ID_INSADM.
30802 3 Er bestaat geen Inschrijving voor deze ID_GRP, ID_INS
30803 3 Er bestaat al een geannuleerde InschrijvingInAdministratieveGroep voor deze
ID_GRP, ID_INS, ID_INSADM
50001 5 Geen wijzigingen toegelaten door blokkering door verificateur

