
 
 

Leeroverzicht 
Reglement met gebruiksvoorwaarden voor opleiders   
 
 
Preambule 
Aangezien Leeroverzicht een publieke voorziening is, achten de eigenaar van Leeroverzicht en de 
betrokken bestuurlijke partners het voor de gebruiker van het grootste belang dat de op Leeroverzicht 
getoonde informatie betrouwbaar en juist en ondubbelzinnig is. Van de opleiders die hun opleidingen 
op Leeroverzicht willen laten tonen, wordt dan ook verwacht dat ze er zorg voor dragen dat de 
getoonde informatie betrouwbaar en juist is. 
 

Artikel 1 - Definities 
Leeroverzicht:   het webportaal ‘Leeroverzicht’  
Eigenaar: de eigenaar van Leeroverzicht, het ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschap (OCW) 
Bestuurlijke partners:  de organisaties die medeverantwoordelijk zijn voor de aansturing van 

de (door)ontwikkeling en de implementatie van Leeroverzicht.  
- het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)  
- de Vereniging Hogescholen (VH);  
- de MBO Raad,  
- de Universiteiten van Nederland (UNL) 
- de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) -,  
- het VNO-NCW (Verbond van Nederlandse Ondernemingen en het 

Nederlands Christelijk Werkgeversverbond);  
- MKB-Nederland 
- de Land- en Tuinbouw Organisatie (LTO); 
- de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV);  
- het Christelijk Nationaal Vakverbond (CNV); 
- de Vakcentrale voor Professionals (VCP). 

Dienst: opleidingen, cursussen, studies, modules en andere vormen van 
ontwikkeling en kennisoverdracht die worden aangeboden op 
Leeroverzicht. 

Ketenpartners: de organisaties die gegevens over opleiders en opleidingen aan 
Leeroverzicht leveren. Dit zijn de Stichting EDU-DEX en de Dienst 
Uitvoering Onderwijs (DUO).  

Beheerorganisatie:  de (uitvoerings)organisatie die in opdracht van de eigenaar 
Leeroverzicht beheert. 

Opleider: een organisatie die op professionele wijze door de overheid erkende 
en/of niet door de overheid erkende opleidingen verzorgt. 

Door de overheid 
erkende opleidingen:  de bij wet geregelde opleidingen.     
Niet door de overheid  
erkende opleidingen:  de niet bij wet geregelde opleidingen.   
Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die Leeroverzicht vrij kan 

gebruiken via het publieke internet. 
 



 
 

 
 
Artikel 2 - Doel van Leeroverzicht 
2.1 Leeroverzicht biedt een zo compleet mogelijk, betrouwbaar en actueel overzicht van door de 
overheid en niet door de overheid erkende opleidingen alsmede van publieke en private 
scholingsmiddelen om  gebruikers in staat te stellen beter de regie op hun eigen ontwikkeling en 
loopbaan te nemen en daarmee hun arbeidsmarktpositie te behouden of te verbeteren.  
2.2 Leeroverzicht is een publieke voorziening die voor alle gebruikers vrij en zonder wachtwoord 
toegankelijk is. 
 
Artikel 3 - Gebruik en naleving wet- en regelgeving 
3.1 Opleiders leven de van toepassing zijnde Nederlandse en Europese wet- en regelgeving na.  
3.2 Dit betreft in ieder geval het consumentenrecht (Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek) en de 
Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). 
3.3 Dit betreft voorts de Wet namen en graden (zie: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hoger-
onderwijs/bescherming-namen-en-graden-hoger-onderwijs).  
 
Artikel 4 - Voorwaarden voor vermelding op Leeroverzicht 
4.1 Uitsluitend opleiders die de gegevens van hun door de overheid erkende en/of niet door overheid 
erkende opleidingen registreren bij de ketenpartners, kunnen in aanmerking komen voor vermelding op 
Leeroverzicht. 
4.2 Bij de registratie bij de ketenpartners dienen de opleiders de voor Leeroverzicht verplichte 
opleidingsgegevens te leveren c.q. in te vullen.  
4.3 Specifiek in het geval van registratie bij EDU-DEX dienen alle voor Leeroverzicht verplichte velden 
ingevuld te worden.   
4.4 De opleider verklaart bij registratie bij de ketenpartners (www.duo.nl, www.edudex.nl) dat hij 
akkoord is met onderhavig reglement. Zie ook Artikel 8 – Overgangsbepaling.   
 
Artikel 5 - Verwijdering van Leeroverzicht 
5.1 Door de beheerorganisatie van Leeroverzicht wordt een meldpunt ingericht waar gebruikers 
(anoniem) melding kunnen doen van opleiders die onjuiste of onbetrouwbare informatie tonen op 
Leeroverzicht. 
5.2 Door de beheerorganisatie van Leeroverzicht wordt jaarlijks steekproefonderzoek gedaan naar de 
informatie die opleiders aan Leeroverzicht leveren.  
5.3 Indien uit signalen die het meldpunt heeft ontvangen en/of uit het steekproefonderzoek blijkt dat 
een opleider onbetrouwbare of onjuiste informatie toont op Leeroverzicht, zal de beheerorganisatie de 
opleider verzoeken de informatie te verwijderen of aan te passen. 
5.4 De opleider krijgt daarbij de gelegenheid om hierover met de beheerorganisatie het gesprek aan te 
gaan (hoor en wederhoor). Indien de opleider niet kan aantonen dat de informatie juist en betrouwbaar 
is, wordt hem een redelijke termijn (3 maanden) gegund om de onjuiste en onbetrouwbare informatie  
aan te passen of te verwijderen. 
5.5 Indien  de opleider de onbetrouwbare of onjuiste informatie na de in 6.4 genoemde termijn niet 
heeft verwijderd of aangepast, zal de beheerorganisatie de betreffende opleider een waarschuwing 
geven. Na deze waarschuwing krijgt de opleider twee weken de tijd om de informatie alsnog aan te 
passen of te verwijderen.  
5.6 Als na het einde van de in 5.5 genoemde termijn van twee weken de opleider de informatie niet 
aangepast of verwijderd heeft, zal de eigenaar aan de beheerorganisatie opdracht geven de gegevens 
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van de  betreffende opleidingen van Leeroverzicht te verwijderen. Hiervan stelt de beheerorganisatie de 
opleider en de ketenpartners in kennis. De eigenaar stelt de bestuurlijke partners hiervan in kennis.  
 
Artikel 6 - Geschillen 
6.1 Geschillen voortvloeiend uit de naleving van de gebruiksvoorwaarden worden voorgelegd aan een 
geschillencommissie, bestaande uit onafhankelijke deskundigen. 
6.2 Deze commissie wordt samengesteld door de eigenaar in samenspraak met de bestuurlijke partners. 
6.3 De uitspraken van de geschillencommissie zijn bindend tussen partijen. 
6.4 De geschillencommissie wordt gefaciliteerd door de beheerorganisatie. 
6.5 Indien de eigenaar of de opleider de uitspraak van de geschillencommissie niet accepteert, kan een 
van hen het geschil voorleggen aan een bevoegde rechterlijke instantie in het arrondissement Den Haag. 
 
Artikel 7 - Wijzigingen 
7.1 De eigenaar kan het reglement wijzigen na raadpleging van de bestuurlijke partners. Uiterlijk twintig 
werkdagen voorafgaande aan de wijzigingsdatum worden de opleiders hierover via Leeroverzicht en de 
websites van de ketenpartners geïnformeerd. 
7.2 De beheerorganisatie draagt zorg voor publicatie van de geldende versie van het reglement op 
Leeroverzicht en de ketenpartners dragen zorg voor publicatie van de geldende versie op hun websites.  
 
Artikel 8 – Overgangsbepaling 
8.1 De opleiders die hun door de overheid erkende opleidingen en/of niet door de overheid erkende 
opleidingen al bij de ketenpartners geregistreerd hebben op de datum van livegang van Leeroverzicht, 
dienen bij de eerstvolgende wijziging van hun instellingsregistratie (wijziging bestaande gegevens of 
toevoegen nieuwe gegevens) te verklaren akkoord te gaan met onderhavig reglement.  
8.2 Als de in 8.1 genoemde opleiders dit niet doen of weigeren, kunnen in het uiterste geval hun 
gegevens en die van hun opleidingen van Leeroverzicht verwijderd worden.    
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