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1. Persoonlijke gegevens > Persoonlijk - 
Lerarenportfolio 

Met deze update kan het lerarenportfolio worden vastgelegd. Hiervoor is de nieuwe sectie 
Lerarenportfolio in Persoonlijke gegevens geïntroduceerd. 
De vastlegging vindt plaats op werknemersniveau. De sectie en velden zijn te configureren via 
Metadata.  
De sectie Lerarenportfolio is beschikbaar als de Sector Onderwijs in gebruik is genomen en 
kan gebruikt worden in workflows.  

Als u de sectie opent (door op het plusje te klikken) dan ziet u alle ingevoerde regels:  

 

Hier kunt u portfolio regels inz, toevoegen bewerken en verwijderen (mits geautoriseerd). 

 

Er zijn ook 6 vrije velden beschikbaar gemaakt (2 alfanumerieke, 2 numerieke en 2 
datumvelden).  

Daarnaast zijn er ook 2 validatie/controles ingebouwd:  

In sommige gevallen moet het veld Onderwijsterrein leeg gelaten worden, in andere gevallen is 
het verplicht een waarde in te voeren. 
Dit is afhankelijk van de kolom "Belandt in" in de officiële lijst Coderingen 
Benoemingsgrondslagen (zie Nota Benoemingsgrondslagen van het Ministerie van OC&W). 

https://duo.nl/zakelijk/images/tabel-codes-en-benoemingsgrondslagen.pdf


 

  

  

● Voor de codes 501-502, 601-608, 701-705, 710-711): laat het veld Onderwijsterrein leeg 
wanneer de "Benoemingsgrondslag" verwijst naar “Lerarenregister"  

● Voor de codes 503-505, 609-615, 706-709, 712): het veld Onderwijsterrein is verplicht 
wanneer de "Benoemingsgrondslag" verwijst naar "Registervoorportaal"  
  

Wanneer voor het veld Onderwijsterrein een waarde is gekozen, dan moet de bijbehorende 
onderwijs sector (PO, VO of MBO) hetzelfde zijn als die van de gebruikte 
benoemingsgrondslag. 

2. Lerarenportfolio - Import 

Om migraties te faciliteren/ondersteunen, is een Import functionaliteit gecreëerd. 

Import is mogelijk mbv. een Excel bestand en de layout is: 

 
Veldnaam Veldnaam (NED) Veld type Voorbeeld waarde 

EmployeeID wnr <integer> 12345 

DateFrom startdatum <date> 2020-01-01 

DateTo einddatum <date> 2020-07-19 

Teaching auth benoemingsgrondslag <string> 501 

EducationField onderwijsterrein <string> MBO 

BRIN BRIN <string> 12AB 

BRIN Sequence Nr. BRIN Volgnr <string> 12 

Voorbeeld: 

 

Validatie feedback: 
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