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FAQ Veelvoorkomende signalen IBG-module: BRON aansluiting 
19 mei 2016 

In het ESIS startscherm treft u een link naar de ESIS Handleiding BRON versie 1.4 aan. Wij willen u attenderen 
op enkele veel voorkomende signalen en aangeven hoe u deze kunt oplossen. 
 

Signaal Probleem omschrijving Oplossing 

331 Ingangsdatum TLV ligt 
verder dan één jaar in de 
toekomst, wat normaal 
gesproken niet juist is. 
Of  
Ingangsdatum 
Uitstroomprofiel mag niet 
verder dan 1 jaar in de 
toekomst liggen vanaf 
datum levering van het 
bericht. 

U heeft bij de ingangsdatum TLV waarschijnlijk een onjuiste datum 
opgegeven. 
U kunt dit controleren en wijzigen in Leerlingen > 
Leerlingenadministratie - Inschrijving - Passend Onderwijs. 
 
 
Of 
U heeft bij de ingangsdatum Uitstroomprofiel waarschijnlijk een 
onjuiste datum opgegeven. 
 
U kunt dit controleren en wijzigen in Leerlingen > 
Leerlingenadministratie - Inschrijving - Passend Onderwijs. 
 

341 Er is geen indicatie 
ingevuld. (Alleen 
toegestaan bij 
Inschrijving - Soortverblijf 
anders dan 'Nvt', of 
Indeling-Onderwijssoort 
VGK) 

Voor WEC scholen dient er ook een LGF indicatie aanwezig te zijn. 
Deze kunt u controleren en aanvullen in Leerling > Zorg 

347 BRIN-nummer WEC-
school  is niet geldig op 
datum ingang BRIN-
nummer WEC-school 
volgens BRIN. 
 

U heeft een school gekozen, die volgens CFI niet geregistreerd is 
voor het verzorgen van Ambulante Begeleiding. Vul hier niet uw 
eigen brinnummer in of het brinnummer van REC cluster dat de 
indicatie heeft afgegeven.  
Bij een leerling die ambulant begeleid wordt is het noodzakelijk om 
op te geven welke school voor speciaal onderwijs (WEC school) de 
begeleiding uitvoert of daar verantwoordelijk voor is.  
U kunt de school met behulp van het zoekknopje en op 
Brinnummer, Schoolnaam of Plaats in de scholenlijst opzoeken. 

349 Datum ingang gewicht 
komt vaker dan eens  
voor  binnen 
de gegevensgroep 
gewicht 

Dit probleem kan na 10-02-2010 nog steeds optreden als: 
1. de leerling op datum inschrijving een oud gewicht moet hebben 

én op een latere datum een nieuw gewicht. 
2. bij het nieuw gewicht een verkeerde ingangsdatum ingevoerd 

is (bijvoorbeeld de inschrijfdatum) 
U kunt de ingangsdatum van het nieuwe gewicht controleren en 
bijwerken in Leerlingen > Leerlingenadministratie - Inschrijving - 
Bekostiging. U ziet daar dat de ingangsdatum van het nieuwe 
gewicht identiek is aan de inschrijfdatum. Klik op <Bereken Nieuw 
gewicht> en de juiste ingangsdatum van het nieuwe gewicht wordt 
ingevoerd. 
Na het bijwerken van de inschrijving kunt u deze leerlingen 
opnieuw verzenden. 

428 Bij deze inschrijving moet 
een <gegevensgroep> 
aanwezig zijn. 

Bij een VSO inschrijving met datum inschrijving op of na 1 
augustus 2014 moet de gegevensgroep Uitstroomprofiel zijn 
opgegeven. 
 
U kunt deze invullen in Leerling > Leerlingenadministratie - 
Inschrijving - Passend Onderwijs. 

740 Het veld postcode moet 
gevuld zijn 

U kunt dit invullen in Leerlingen > Leerlingenadministratie – 
Leerling- Basis 

741 U heeft een waarde 
ingevuld die niet is 
toegestaan. 

In de terugkoppeling ziet u om welk veld het gaat. 
Corrigeer de waarde en bied de melding opnieuw aan BRON aan. 

753 De combinatie sofi- BRON koppelt dit signaal terug als op basis van deze combinatie 
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nummer, geboortedatum, 
geslacht en postcode is 
niet juist 
 

van gegevens de leerling niet gevonden kan worden in de 
Gemeentelijke Basis Administratie. 
Verifieer de juistheid van de 4 genoemde gegevens.  
Als u een gegeven corrigeert, verzend dan deze leerling opnieuw 
met een Melding inschrijving of Identificatieverzoek. 
Als melding 753 terug blijft komen adviseert Rovict om contact op 
te nemen met de Helpdesk BRON . 

ROV_005  Dit signaal kunt u als klant negeren. Dit signaal heeft geen invloed 
op uw bekostiging en u kunt ook geen aanpassingen doen, 
waardoor het signaal verdwijnt. Rovict gaat er voor zorgen dat dit 
signaal niet zichtbaar wordt. 

ROV_010  Dit signaal kunt u als klant negeren. Dit signaal heeft geen invloed 
op uw bekostiging en u kunt ook geen aanpassingen doen, 
waardoor het signaal verdwijnt. Rovict gaat er voor zorgen dat dit 
signaal niet zichtbaar wordt. 

ROV_016 Voor deze leerling is nog 
geen terugkoppeling 
aanwezig. Tot <X> kunt u 
geen nieuw bericht 
versturen. 

Dit is een signaal dat u kunt krijgen tijdens de ESIS controle. 
BRON heeft deze leerling nog niet teruggekoppeld en gedurende 
een periode van 14 dagen kunt u deze leerling niet opnieuw  
versturen, tenzij de leerling voor die tijd is teruggekoppeld. Pas na 
de aangegeven datum kunt u deze leerling opnieuw verzenden. 
Wanneer de leerling is teruggekoppeld kunt u de leerling opnieuw 
versturen. Om een terugkoppeling van BRON zichtbaar te maken 
dient, u op de knop <Ontvangen> te klikken. Alle terugkoppelingen 
van BRON worden op deze manier opgenomen in ESIS. Het is 
raadzaam minimaal 1x per 14 dagen op <Ontvangen> te klikken.  

ROV_017 De indeling van de 
leerling in een basisgroep 
moet starten op 
inschrijfdatum 05-04-
2007 

Op de inschrijfdatum moet er ook een indeling in een basisgroep 
zijn ingevoerd. Pas de datum van de groepsindeling aan of de 
inschrijfdatum. 
Leerlingen > Leerlingenadministratie - Inschrijving óf Leerling - 
Indeling 

ROV_019 Bij ambulante begeleiding
 met 
startdatum x kunnen gee
n  
gegevens van de 
LGF indicatie gevonden 
worden. 
 

Dit is een signaal dat u kunt krijgen tijdens de ESIS controle. 
ESIS heeft bij een Ambulante begeleiding geen LGF indicatie 
kunnen vinden. Bij een ambulante begeleiding kunt u aangeven 
welke LFG indicatie van toepassing is.  
U kunt dit invullen in het scherm Leerlingen > 
Leerlingenadministratie - Inschrijving  - Onderwijs – Ambulante 
begeleiding. 
Een LGF indicatie kunt u invoeren in het scherm Leerlingen > 
Leerlingenadministratie - Zorg.  

 358 Afkeursignaal 358 
betekent dat er een 
technische fout is 
opgetreden bij BRON. 

Wanneer u deze melding krijgt dient u contact op te nemen met de 
helpdesk van BRON. Wanneer BRON u doorverwijst naar de 
helpdesk van Rovict kunt u eerst onderstaande aanwijzing volgen. 
 
Dit probleem kan vaak verholpen worden door de inschrijving van 
de leerling nogmaals in zijn geheel door te lopen. Via inschrijving 
wijzigen en de gereed knop. Het is mogelijk dat ESIS in het 
verleden niet de gegevens met betrekking tot soort verblijf of 
gewicht heeft opgeslagen. Deze moet u nog extra controleren. 
Wanneer het signaal hierna nog steeds optreedt kunt u contact 
opnemen met de helpdesk van Rovict. 

359 Afkeursignaal 359 
betekent dat het bericht 
dat uw 
leerlingenadministratie-
systeem verstuurde niet 
voldoet aan de eisen 
waar het aan moet 
voldoen. 

Wanneer u deze melding krijgt dient u contact op te nemen met de 
helpdesk van BRON. Wanneer Bron u doorverwijst naar de 
helpdesk van Rovict kunt u eerst onderstaande aanwijzing volgen. 
 
Dit probleem kan vaak verholpen worden door de inschrijving van 
de leerling nogmaals in zijn geheel door te lopen. Via inschrijving 
wijzigen en de gereed knop. Het is mogelijk dat ESIS in het 
verleden niet de gegevens met betrekking tot soort verblijf of 
gewicht heeft opgeslagen. Deze moet u nog extra controleren. 
Wanneer het signaal hierna nog steeds optreedt kunt u contact 
opnemen met de helpdesk van Rovict. 

 

 


