Koppeling van EDU-DEX met Leer-Rijk

EDU-DEX
EDU-DEX maakt de opleidingsmarkt transparant via:
• één standaard voor het vastleggen van informatie over opleidingen
• één centraal adres waar opleiders de gestandaardiseerde informatie aanleveren, en
waar bedrijven, organisaties en intermediairs de eigen selectie van informatie afhalen
• éénmaal per 24 uur updates van de bestanden bij de afnemers van EDU-DEX informatie
Leer-Rijk
Het Leer-Rijk is een opleidingendatabase voor rijksambtenaren in Nederland. Een heldere
zoekstructuur maakt het voor de gebruiker mogelijk om een optimale match te maken tussen
het leeraanbod en de individuele opleidingsbehoefte.
De zoekstructuur is toegespitst op het werken bij de overheid. Er kan onder andere op
trefwoord, thema, competentie en soort opleiding gezocht worden. Met behulp van filters kan
de zoekvraag worden verfijnd met bijvoorbeeld de gewenste cursuslocatie, prijs etc.
Het Leer-Rijk is toegankelijk voor rijksambtenaren. De Leerkaart – toegankelijk voor
medewerkers bij provincies, waterschappen en gemeenten – maakt gebruik van dezelfde
database. Opleiders hoeven hun aanbod slechts eenmaal op te voeren om het onder de
aandacht te brengen van alle ambtenaren.
Op het Leer-Rijk en De Leerkaart staan opleidingen van zowel externe opleidingsinstituten of
trainingsbureaus als van de overheid zelf.
Extra informatievelden t.b.v. Leer-Rijk
Leer-Rijk vraagt extra informatie in vergelijking tot andere afnemers. De velden voor deze
informatie zijn in EDU-DEX niet verplicht, maar wèl voor de evt. export naar Leer-Rijk:
-

functiefamilie
salarisschaal
thema’s
competenties

In de EDU-DEX datastandaard zijn velden voor deze
informatie gereserveerd. Voor opleiders die hun
informatie handmatig invoeren in ED-DEX, zijn er aparte
invoervelden opgenomen voor deze Leer-Rijk elementen.

Koppeling EDU-DEX – Leer-Rijk
Opleiders die hun gegevens via EDU-DEX aan Leer-Rijk willen leveren, ontvangen van EDUDEX een URL. Deze kunnen ze zelf in het daarvoor bestemde veld van hun
leveranciersprofiel op Leer-Rijk (www.leer-rijk.nl) plaatsen. De URL ziet er ongeveer als volgt
uit: http://feeds.edudex.nl/institutes/uw-instituut/leerrijk/?key=x1x2x3x4x5x6

>>>>>>>

De praktijk van de koppeling EDU-DEX – Leer-Rijk
Na het inloggen op www.Leer-Rijk.nl selecteer je links: Leveranciersprofiel:

Daar kies je Bewerk profiel. Kies onderaan dit scherm: Gegevens import via Edu-Dex:

Daar vul je eerst de URL in die je van EDU-DEX hebt ontvangen.
Vervolgens vul je in het veld Error mail het mailadres in waar je eventuele foutmeldingen
zou willen ontvangen. Deze wordt meldingen worden verstuurd wanneer één of meerdere
velden informatie bevat die Leer-Rijk niet accepteert.
Richtlijnen Leer-Rijk
Let op: het aanbod aan Leer-Rijk moet voldoen aan de door Leer-Rijk gehanteerde
richtlijnen; dat staat los van EDU-DEX.
Dit wil zeggen dat de programma’s inhoudelijk relevant moeten zijn voor de doelgroep van
ambtenaren, en voor het uitoefenen van hun functie. Leer-Rijk accepteert uitsluitend aanbod
met open inschrijving en geen maatwerk, in-company trainingen of coaching.
Wanneer het aanbod hieraan niet voldoet zal de URL door CFB Leer-Rijk verwijderd worden.
Raadpleeg voor meer informatie de Handleiding voor Leveranciers van Leer-Rijk:
https://www.leer-rijk.nl/sites/leerrijk/files/Leveranciersinfo/Handleiding%20Leer-Rijk%20en%20Leerkaart.pdf

