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Inleiding 
 

Middels de Edex kunt u nieuwe leerlingen, nieuwe klassen of een nieuwe vestiging aan EduMaps 

toevoegen. Ook kunt u naamswijzigingen van leerlingen, medewerkers, klassen of vestigingen 

doorvoeren. Hiermee voorkomt u dubbele leerlingen etc.  

 

Voordat EduMaps daadwerkelijk gaat importeren, ziet u een suggestieoverzicht dat aangeeft wat er 

geïmporteerd zal worden. Met andere woorden welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de 

gegevens die al in EduMaps staan.  Indien gewenst kunt u aanpassingen doen. 

 

Let op:  

- Een Edex import kan niet ongedaan gemaakt worden 

- Middels de Edex kunt u geen leerlingen verwijderen of ontkoppelen van de groep! 

- u kunt middels een Edex geen nieuwe medewerkers aan EduMaps toevoegen. U geeft een 

medewerker vanuit EduMaps een account. 

 

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen over de Edex. Dan vragen wij u contact met 

ons op te nemen via support@datacare.nl  

  

mailto:support@datacare.nl
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1. Voorbereiding 
 

1.1. Minimale eisen 
De minimale gegevens die in de Edex moeten staan voor een leerling of medewerker om deze te 
kunnen vergelijken met de bestaande gegevens zijn hieronder te vinden. Bij het ontbreken van de 
gegevens zal het niet mogelijk zijn om deze door te voeren binnen de administratie. 

• Leerling 

o Roepnaam of voornaam, achternaam en geboortedatum. 

• Klassen en Vestigingen 

o Wanneer in de Edex een nieuwe groep staat, moet er minimaal één leerling gekoppeld zijn aan 
deze groep. 

• Medewerker 

o De medewerker dient een EduMaps account te hebben. Nieuwe medewerkers worden niet met 
een Edex toegevoegd. 

 

2. Importeren Edex 
De module “Edex importeren” is te vinden onder de kop Beheer – Importeren - Edex 

 

 

2.1 Selecteer vestiging 
U heeft de keus om zelf een vestiging te selecteren. In dit lijstje wordt iedere beschikbare vestiging 

getoond. 
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2.2 Selecteren bestand 
Kies het Edex bestand dat u wilt importeren. En klik op importeren 

 

2.3 Suggestie overzicht 
Het suggestie overzicht dat u nu krijgt geeft aan wat er geïmporteerd wordt. Met andere woorden 

welke wijzigingen er zijn ten opzichte van de gegevens die al in EduMaps staan.  

 

2.4 Koppeling 
Hieronder ziet u op regel 1 de Edex gegevens: dit zijn de gegevens zoals ze in de Edex staan. 

Indien regel 2 leeg is, dan wordt er een nieuwe leerling opgevoerd. 

 
Figuur 1: Opvoeren nieuwe leerlingen 

Op regel 2 ziet u de EduMaps leerling: dit zijn de gegevens zoals ze in EduMaps voorkomen. In het 

voorbeeld hieronder is dit Jan Jansen. 

Onder ‘Select’ ziet u de namen van alle leerlingen die al in EduMaps voorkomen. 

Staat er bij regel 2 een ‘verkeerde’ leerling dan kunt u een koppeling maken met een andere leerling. 

 
Figuur 22: Koppeling met bestaande leerling in EduMaps 
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Voorbeeld van het aanpassen van de naam van een leerling 

In onderstaand voorbeeld wordt Jansje Jansen aangepast naar Jan Jansen. Dit doet u door in het 

vakje Koppeling ‘Select’, te koppelen aan de leerling Jansje Jansen uit EduMaps. Hierdoor wordt de 

naam en evt. de geboortedatum van de leerling overschreven door de Edex gegevens. Wilt u dit niet, 

dan kunt u Jansje weer ontkoppelen. Jan Jansen wordt nu als nieuwe leerling opgevoerd.  

 
 Figuur 3: Gewijzigde leerling suggestie 

 

 
Figuur 4: Klassen en vestiging 

De vestiging is al bekend in EduMaps, daarom staat er bij Koppeling ongewijzigd. 

De klas 1-2a lj 1 is nieuw en wordt aan EduMaps toegevoegd. De 3 leerlingen worden per 11-01-

2021 aan deze groep gekoppeld.  

 

Wenst u deze klas 1-2a lj 1 te koppelen aan een groep uit EduMaps dan kiest u in het vakje ‘Select’ 

voor de betreffende groep. 

 

2.5 Combigroepen 
Wanneer u in het LAS de groep 1/2 (leerjaar 1 en leerjaar 2) heeft opgesplitst, maar deze splitsing 

niet heeft in EduMaps, dan voert u de Edex in twee delen door. 

De eerste keer koppelt u leerjaar 1 aan de betreffende groep én haalt u het vinkje bij doorvoeren 

van leerjaar 2 weg. Klik nu op doorvoeren. 

De tweede keer koppelt u leerjaar 2 aan de betreffende groep én haalt u het vinkje bij doorvoeren 

van leerjaar 1 weg en klikt u op doorvoeren. Zie voorbeeld van de 1e stap hieronder. 
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2.6 Vinkje 
Het vinkje weghalen zorgt ervoor dat de suggestie niet doorgevoerd wordt. 

 

Figuur 5: Doorvoeren bevestiging 

Wanneer u een suggestie niet doorvoert kan dit ervoor zorgen dat ook een onderliggende suggesties  

niet doorgevoerd wordt. Denk hierbij aan de toewijzing van een leerling aan een klas. Wanneer de 

leerling zelf niet toegevoegd mag worden aan de applicatie zal de toewijzing van deze leerling niet 

opgeslagen kunnen worden.  Andersom kan wel. Het doorvoeren van een koppeling aan de klas kunt 

u uitzetten, terwijl de leerling wel geïmporteerd wordt in EduMaps (bij inactieve leerlingen). 

 

2.7 Doorvoeren suggesties 
Wanneer u tevreden bent met de suggesties klikt u onderaan op de knop Doorvoeren. 

 Indien u ervoor gekozen heeft bepaalde suggesties nog niet door te  
 voeren zullen deze suggesties opnieuw getoond worden in een 
 overzicht en kunt u alsnog kiezen om deze door te voeren.  

Figuur 7: Doorvoeren suggesties 

2.8 Mogelijk niet te importeren gegevens 

 

Figuur 6: Voorbeeld niet te importeren gegevens  
 

2.9 Mogelijke problemen 
Fout opgetreden 

Als er tijdens het doorvoeren een fout optreedt en er gegevens niet geïmporteerd/opgeslagen 

kunnen worden zal het proces afgebroken worden en zal er geen enkele suggestie opgeslagen zijn. 

Er wordt dan een melding getoond dat aangeeft dat er een fout opgetreden is. U kunt de 

foutmelding doorzetten naar support@datacare.nl 

Edex standaard 

Er wordt tevens een controle uitgevoerd of de regels van de Edex standaard aangehouden worden. 

mailto:support@datacare.nl
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Als de regels overschreden worden zal er een melding gegeven worden waar de overtreding heeft 

plaatsgevonden.  

U dient dit aan te passen in uw LAS (Leerling administratiesysteem) waar uw Edex uit geëxporteerd 

wordt, zodat de import kan plaatsvinden. 

 

2.10 Geen wijzigingen gevonden 
! Bij het uitlezen en vergelijken van de gegevens uit het bestand zijn er geen wijzigingen gevonden. 

Indien er geen wijzigingen zijn gevonden zal bovenstaande melding getoond worden. U kunt dan op 

Annuleren klikken. 


