
Mogelijke waarden 	Filterwaarden Toelichting 

Korte toelichting op de 
opleiding die tijdens zoeken 
wordt getoond aan 
apbryiker  
Uitgebreide beschrijving van 
de opleiding die wordt 
getoond indien gebruiker 
meer informatie wil over 
onleidina 

korte_beschrijving 

beschrijving 

Losse zoektermen 
doorzoeken dit veld 

Losse zoektermen 
doorzoeken dit veld 

Veldnaam 

Doelbestand Leeroverzicht 	 Zoeken/Filters 
Veldnaam 
(database) 
external id 

last_updated_epoch 

titel 

opleider_naam  

Naam van de opleiding  

Huidige tijd van 
import. 

Losse zoektermen 
doorzoeken dit veld 
Losse zoektermen 
doorzoeken dit veld 

Naam/titel van de 
opleiding 

Naam opleider 

Wordt momenteel (16-8-
2022) niet getoond 

Grootte opleider opleider_aantal_prog 
rammas 

Korte beschrijving 

(Lange) beschrijving 

Thema 

Opleidingsniveau 

Bijvoorbeeld 
projectmanagement, 
gezondheid of zorg en 
sport 

e 	s- en 
Projectondersteuning, 
Economie,Gedrag en 
maatschappij,Gezond 
heid, zorg en 
sport,Hobby en vrije 
tijd,Landbouw, 
Voedsel en Natuurlijke 
Omgeving,Managem 
ent en 
Project management, 
Natuur,Onderwijs,Rec 
ht,Sectoroverstijgend,T 
aal en 
Cultuur,Techniek en 
ICT,Toerisme, horeca 
en recreatie,Transport 
en Logistiek,Veiligheid 
en Defensie,Geen 
tram tnp
asis {primair 

ci 	rtl(Pnd  

onderwijs, 
praktijkonderwijs, Nt2, 
Algemeen}, VMBO, 
Havo, Vwo, Mbo 
{Mbo,Mbo niveau 
1,Mbo niveau 2,Mbo 
niveau 3,Mbo niveau 
4,Mbo+}, HBO 
Associate degree, 
HBO {Hbo 
bachelor,Hbo 
master,Hbo 
postinitiele 
master,Hbo 
ongedeeld}, Wo 
{Academic 
bachelor,Academic 
master,Postinitiele 

Functie of onderwerp-
gebied van de opleiding 

Het niveau waartoe deze 
opleiding opleidt of het 
niveau waarop deze 
opleiding wordt gegeven. 
Op deze waarde wordt 
gefilterd 

niveau_display_nam 
e 

Te tonen waarde op kaartje 
(i.p.v. Opleidingsniveau) 

programma_thema 

niveau 



Nederlands,Engels,An 
dere taal 

Elearning,Op 
Locatie,Elearning en 
op locatie 

Voltijd,Deeltijd,Duaal,B 
BL,BOL 

Soort Diploma 

Studieduur 

Financieringen 

Locaties  

soort_diploma 

duur_categorie 

programma_financie 
ring 

locaties  

Soort diploma 

Categorie van studieduur 

Lijst van mogelijke 
financieringen waar 
opleiding voor in 
aanmerking komt, conform 
HC2.3  
Lijst van tekstuele 
beschrijving van de locatie, 
by plaatsnamen  

"mbo-diploma" 
"mbo-certificaat" 
"Ad-diploma" 
"bachelordiploma" 
"masterdiploma" 
"middelbareschool-
certificaat" 
"middelbareschool-
diploma" 
"diploma" 
"Certificaat of bewijs 
van deelname" 
"PhD" 
"propedeuse" 
"Diploma" 
"Certificaat of bewijs 
van deelname"  

"t/m 3 maanden" 
"3-12 maanden" 

"> 1 iaar"  

"STAP" 
"LLLK" 

"Studiefinanciering"  

Middelbareschool 
certificaat,Middelbare 
school diploma,Mbo 
certificaat,Mbo 
diploma,Ad 
diploma,Bachelor 
diploma,Propedeuse, 
Master 
diploma,PhD,Certifica 
at of bewijs van 
deelname,Diploma,G 
een diploma, 

t/m 3 maanden,3-12 
maanden,meer dan 
12 maanden 

Zoeken op postcode 
en afstand 

Geolocaties 

Instructietaal 

Leervorm 

Leerweg 

Opleidingssoort 

Opleidingseenheid 

Voltijd-deeltijd-duaal  

geo_locaties 

instructietaal 

elearning 

leertraject 

opleidingssoort 

opleidingseenheid 

tijdsbesteding 

tijdsbesteding_variant  

Lijst van coordinaten waar 
de opleiding wordt 
aecleven 
Taal waarin opleiding wordt 
gegeven 

Vorm waarin opleiding 
wordt gegeven: op locatie 
of vanuit huis 
Manieren waarop mbo-
student opleiding kan 
volgen 
Specifiek mbo-veld 

Specifiek mbo-veld 

Specifiek mbo-veld 

Geeft wijze van opleiding 
aan van opleiding voor 
combinatie met baan. 
Alleen voor HOVI. Bedoeld 
om aantal kenmerken van 
dezelfde opleiding to 
beschrijven die specifiek zijn 
voor een tijdsbestedings  

"E-learning" 
"Op locatie" 

"E-learning en op 
locatie"  

"BBL" 
"BOL" 

"Overig" 

"LNIKLEUFLLIUINU" 
"BASISBEROEPSOPLEIDI 

NG" 
"MIDDENKADEROPLEID 

ING" 
"SPECIALISTENOPLEIDI 

NG" 
"VAI(nPlFinikic,"  

By 
"MBOKWALIFICATIE"  

"Duaal" 
"Voltijd" 

"Deeltiid"  
Tijdsbesteding: Duaal, 

voltijd, Deeltijd 
Velden: Beschrijving, 

taal, weblink, 
financiering 



Overheidserkend 
opleidingsaanbod,Priv 
aat opleidingsaanbod 
met keurmerk,Privaat 
opleidingsaanbod 
zonder keurmerk 

Link opleider 

Keurmerken/accredit 
aties 

Arbeidssector 

web_link 

opleider_web_link 

variants 

overheidserkend 

vuigr is 
standaardindeling voor 
bedrijfssectoren SBI) waar 
opleiding bij past 

De SBI-indeling maakt het 
mogelijk om opleidingen 
aan te bieden en te 
selecteren op bijvoorbeeld 
meubelindu.strie, 
kinderopvang of 

Beschrijft keurmerken of 
accreditaties van 
brancheorganisaties of van 
instituten die zijn toegekend 
aan opleiding 

Aan een door de overhead 
erkende opleiding zijn een 
aantal grote voordelen 
verbonden: Kwaliteit, 
studiefinanciering en een 
wettelijk beschermd 
rlinInmninpti iirtcrhrift  
Lijst van opleidingsnamen 
die taal- of 
contentvarianten zijn van 
ooleidina (hovi soecifiek)  
URL Opleiding 
(wordt getoond als gevuld) 

URL naar opleider 
(wordt alleen getoond als 
link opleiding ontbreekt)  

Overheidserkend 

Varianten 

Link opleiding 

programma_sector 

programma_accredit 
atie 

"Ja" 
"Nee" 
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