LeerRijk koppeling
Leerrijk velden
Leer-Rijk

Edu-dex element

1

Actief

<includeInCatalog> met waarde “LeerRijk”

2

Opleidingscode

<programId>

3

Activiteitsnaam

<programName xml:lang=“nl”>
afgekapt van 200 naar 85 tekens. Als een Nederlandse naam
aanwezig is wordt deze gebruikt.

4

Open voor Rijksoverheid

open voor alle

5

Open voor Provincies

open voor alle

6

Open voor Gemeenten

open voor alle

7

Open voor Waterschappen

open voor alle

8

Functiefamilie

<targetFunctionRijksoverheid>

9

Salarisschaal

<salaryScaleBBRA>

10

Thema

<themeRijksoverheidLevel1>

11

Subthema

<themeRijksoverheidLevel2>

12

Competentie(s) Rijksoverheid

<competenceRijksoverheid>

13

Competenties Provincies,
Gemeenten en Waterschappen

<competenceWaterschappenGemeentenProvincies>

14

Type activiteit

<instructionMode> / <programType>
(voor mapping zie onderstaande tabel “mapping Leer-Rijk type
activiteit”)

15

Type onderwijs

<contactHoursPartOfDay>

16

Werk- en denkniveau

<requiredLevel>

17

Status

indien <programRun> opgegeven
of
<startDateDetermination> met waarde “direct start” of
“agreed starting date”
dan
“open voor deelname”
anders “tijdelijk gesloten”

18

Leverancier

Dit wordt een (toe te voegen) instelling in de EDU-DEX
beheerapplicatie.

19

Doelgroep

<targetProfession>

20

Samenvatting

<programSummaryText xml:lang=“nl”>

21

Beschrijving

<programDescriptionText xml:lang=“nl”>
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Leer-Rijk

Edu-dex element

22

Cursuskosten

som van alle kosten die als 'required' zijn gemarkeerd. Worden
uit de eerstekomende <programRun> of anders
<genericProgramRun> gehaald

23

Verblijfskosten

som van alle kosten die niet 'required' zijn gemarkeerd, met
type 'cost of living', 'housing', 'accomodation', 'second
accomodation’.
Worden uit de eerstekomende <programRun> of anders
<genericProgramRun> gehaald.

24

Contacttijd (in dagdelen)

<contactHoursPartOfDay>

25

Totale studiebelasting (in uren)

<studyLoad>
mapping: zie onderstaande tabel

26

Doorlooptijd

<programDuration>
indien niet gevuld krijgt Leer-Rijk de waarde “flexibel” door

27

Webadres

<courseSiteLink>

28

Locatie (Provincie)

gehaald uit postcode van de locatie

29

Min aantal deelnemers

<minNumberOfParticipants>

30

Max aantal deelnemers

<maxNumberOfParticipants>

31

Certificaat

<accreditation> certificate

32

E-mail

e-mailadres wordt aangemeld bij Edudex (info@edudex.nl)

33

Leerlijn

leeg

Mapping Leer-Rijk studyLoad
indien
geen study load opgegeven

studyLoad opgegeven
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edu-dex waarde

Leer-Rijk studiebelasting

programDuration in hours

gelijk aan programDuration

programDuration in days

x8

programDuration in weeks

x40

programDuration in months

x160

programDuration in years

x6400

studyLoad in hours

gelijk aan studyLoad

studyLoad in days

x8

studyLoad in weeks

x40

studyLoad in months

x160

studyLoad in years

x6400

Mapping Leer-Rijk type activiteit
In Leer-Rijk kunnen meerdere types aangegeven worden. Deze typen worden gehaald uit
de Edu-dex elementen <programType>, <instructionMode> en <programForm>
edu-dex

edu-dex waarde

corresponderende Leer-Rijk waarde

programType

coaching

coaching

programType

conference

overig

programType

educational

cursus

programType

exam

overig

programType

regular

cursus

programType

internship

leergang

programType

research

cursus

programType

traineeship

leergang

programType

training

training

programType

workshop

workshop

programType

document

document

instructionMode

blended learning

blended

instructionMode

oral presentation

mondeling

instructionMode

self study

zelfstudie

instructionMode

home study

schriftelijk

instructionMode

classroom teaching

klassikaal

programForm

distance learning

e-learning
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