
Procedure voor importeren van een bestand in plat formaat

De gegevens kunnen school per school geïmporteerd worden (1 flatfile per school) of  als 
meerdere scholen per bestand. In het laatste geval moet minstens de naam van de school 
meegegeven worden in de flatfile en dit per stagiair.

Indien het gaat om een bestand met meerdere scholen, kunnen de eerste 2 stappen weggelaten 
worden.

STAP 1 :  Toevoegen van de school 

Men klikt op het icoon ‘Toevoegen school’ en men vult de naam in van de school. Vervolgens 
klikt men op ‘OK’.



STAP 2 : invullen van de overige gegevens met betrekking tot de school.

Men selecteert de naam van de school in de boomstructuur. Men vult het totaalbedrag voor 
deze school in, de identificatiegegevens, het adres van de school en een contactpersoon. 
De zones met een kruisje zijn verplicht in te vullen.



STAP 3 : importeren van de flat file

Men klikt op het icoon ‘importeren CSV’. Vervolgens selecteert men het te importeren 
bestand.

Na het importeren, klikt men in de boomstructuur op de naam van de school en men bekomt 
de lijst van INSZ-nummers van all toegevoegde stagiairs. 



 Structuur flat ASCII file met '|' separators :

An : character field with precision of n
DT : Date value formatted JJ/MM/AAAA
DCn,d : Decimal with precision of n integer and d decimals
Li : Long integer value
Bool : Boolean: 1 of 0

gegevensstructuur flat file 

Code Beschrijving Verplicht Type
CLIENTNBR klantnummer bij de preventiedienst N A24
NAME naam stagiair Y A48
FNAME voornaam stagiair Y A48
INSS rijksregisternummer N Li
DBIRTH  geboortedatum Y DT
DEXMED datum  van de gezondheidsbeoordeling door de 

DPBW van de onderwijsinstelling
Y DT

AMOUNT terug te betalen bedrag Y DC7,2
ISCO ISCO code beroep Y
EDUCATION studierichting Y A
KBOEMPLOYER KBO nr. werkgever Y DC10
RA risico analyse Y Bool
MEDTOEZ medisch toezicht Y Bool
STAGESTART begindatum stage Y DT
STAGEDAYS aantal dagen stage Y DC8
COUNTRY land (A waarde: Belgie = BE) N A2
REFUGEE politiek vluchteling N Bool
SNAME naam school N A48
SCLIENTNBR klantnummer van de school bij de 

preventiedienst
N A10

SAMOUNT Totaalbedrag school N DC7,2
SKBO KBO nummer van de school N Li
SVESTIGING vestigingsnummer van de school N Li

VB : 

gegevens voor 1 school

# CLIENTNBR|NAME|FNAME|INSS|DBIRTH|DEXMED|AMOUNT
1|DE CLERCQ|JAN|80021520001|15/02/1980|01/11/2005|33|2230|Verzorging|546878258|1|1|14/02/2000|50|BE|0

of meerdere scholen in 1 bestand

# CLIENTNBR|NAME|FNAME|INSS|DBIRTH|DEXMED|AMOUNT|SNAME|SCLIENTNBR|SAMOUNT|SKBO|SVESTIGING
1|DE CLERCQ|JAN|80021520001|15/02/1980|01/11/2005|33|Inst|548A|121,34|2230|Verzorging|546878258|1|1|14/02/2000|50|BE|0|1234567887


