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Agenda
• Wat ging hier aan vooraf
• Demo het Leeroverzicht
• De bronnen
• De velden
• Doorontwikkeling





Wat ging hier aan vooraf

• Meerjarig actieprogramma LLO (2019-2022)
• Onderzoek Gijs de Vries
• Programma Landelijk Scholingsportaal

• Bevorderen leercultuur en versterken eigen regie
• Faciliteren ontwikkeling door vergroten transparantie

• Nationaal Groeifonds (vanaf medio 2022)
• Beheer en doorontwikkeling



Bronnen

• RIO
• FO
• NFO

• HOVI
• Open universiteiten
• EDU-DEX
• Vind-subsidies







De velden
• Naam/titel van de opleiding
• Naam opleider
• Korte beschrijving
• Lange beschrijving
• Studieduur
• Leerweg
• Opleidingseenheid
• Leervorm
• Locaties
• Thema
• Link opleiding/opleider

• Niveau van de opleiding
• Opleidingssoort
• Voltijd-deeltijd-duaal
• Soort Diploma
• Taal

• Overheidserkend



Doorontwikkeling - regulier
Opleidingen
• Sorteren 
• Vergelijken
• Leren en werken
• Splitsing Formeel - Non-formeel
• Koppeling opleidingen en financiële 

regelingen

Navigeren
• Facet zoeken
• Gebruik persona’s

Beheer
• Wijzigingen aangeleverde data
• Datakwaliteit
• CMS



www.leeroverzicht.nl

Voor meer informatie over een leven lang ontwikkelen, veel gestelde 
vragen en praktijkvoorbeelden zie:
www.rijksoverheid.nl/leeroverzicht





Schermafdrukken



Over het Leeroverzicht

Meer over het Leeroverzicht  

Werk je en wil je meer kennis over je vak? Of zoek je werk en wil je eerst een opleiding doen? Hier 
vind je informatie over alle opleidingen en manieren om die te betalen. Ook kun je zoeken naar 
een loopbaanadviseur bij jou in de buurt. De website van het Leeroverzicht is een onafhankelijke 
website van de Rijksoverheid. Lees verder om te weten hoe het Leeroverzicht jou helpt.

Over ons

Op het Leeroverzicht heb ik een opleiding gevonden die bij me past. 
Maar ook informatie over hoe ik die opleiding kan betalen. En dat ging 
heel gemakkelijk!
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