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Inleiding 
 

U kunt een Edex bestand importeren voor het inrichten van een schooljaar. Ook kunt u tussentijds 

een Edex importeren wanneer u meerdere nieuwe leerlingen heeft of wanneer meerdere leerlingen 

van klas veranderen. Let hierbij op de peildatum (zie hieronder). 

Schooljaar 

Voor het inrichten van het nieuwe schooljaar dient u eerst het nieuwe schooljaar aan te maken. 

Vervolgens kun u de Edex importeren. 

Wanneer het schooljaar nog niet bestaat in EduMaps krijgt u onderstaande melding: 

 

Peildatum 

Let op: bij de inrichting van een schooljaar is de peildatum van de Edex de ingangsdatum van de 

toewijzing van de leerling! 

Met de Edex import kan de instroomdatum-ingangsdatum van een leerling die al een toewijzing in 

EduMaps heeft alleen aangepast worden aan de peildatum van de Edex. Ook al heeft de leerling in 

de Edex een andere ingangsdatum. Dit komt omdat de leerling al een andere bestaande toewijzing 

in dit schooljaar kan hebben. Wanneer de instroomdatum valt na de peildatum wordt de aanpassing 

wel doorgevoerd. De einddatum wordt wel aangepast wanneer deze in de Edex staat. 

 

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  
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Stap 1, de import 
Ga naar Beheer – Importeren. Ziet u deze ‘knop’ niet dan heeft u niet de juiste rechten. Neem 

hiervoor contact op met uw EduMaps beheerder. 

 

 

Stap 2, kies vestiging 
Koppel de Edex vestiging aan de EduMaps Vestiging 
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Stap 3, koppel de groep 
Opties: 

-U koppelt de Edex groep aan een bestaande EduMaps klas 

-Maakt u geen koppeling, dan wordt de Edex groep als nieuwe groep aan EduMaps toegevoegd.  

-Komt de naam van de Edex Groep exact overeen met de naam van de EduMaps Klas, dan wordt 

deze automatisch gekoppeld. De melding is dan “Het Edex bestand bevat geen nieuwe of gewijzigde 

groepen”. 

 

 
 

Stap 4, koppel onderwijsgroep 
Meestal worden er geen onderwijsgroepen geïmporteerd, omdat een LAS deze niet heeft. 
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Stap 5, koppel de leerling 
Eerst wordt er gekeken of er leerlingen geïmporteerd moeten worden. U ziet alleen leerlingen die 

nieuw in EduMaps komen of leerlingen met een naamswijziging. EduMaps vergelijkt de naam van 

de leerling (match 80%) aan de EduMaps leerling alleen wanneer de geboortedatum gelijk is. 

 

 

 

Stap 6, koppel de leerlingtoewijzing 
Hier ziet u het overzicht van de leerlingtoewijzingen. 

-bij inrichting nieuwe schooljaar ziet u de lijst met namen van alle leerlingen. Let op peildatum Edex 

bestand is de ingangsdatum van leerlingtoewijzing. 

-bij een tussentijdse Edex import ziet u hier de gewijzigde/nieuwe leerlingen in de lijst staan. 

Wanneer u de leerlingen aan een andere klas koppelt, of een andere instroom- of uitstroomdatum 

meegeeft, dan voert u geen nieuwe leerlingen op, maar wordt alleen deze wijziging doorgevoerd.   

U ziet de status in de rechter kolom. 
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Stap 7, koppel de medewerker 
U ziet hier een overzicht van de medewerkers die in het Edex bestand staan. Mocht de medewerker 

een EduMaps account hebben, dan wordt deze gekoppeld. 

Let op: u kunt een medewerker niet middels een Edex toevoegen. Toevoegen gaat alleen via 

EduMaps, Beheer – Medewerkers. De medewerker krijgt dan de activatielink. 

 

Stap 8, koppel de medewerkerstoewijzing 
U ziet een overzicht van de EduMaps medewerkers met daarbij de koppeling met de EduMaps klas 

  



Handleiding EduMaps   

 

Pagina 6 van 6 DataCare 

Stap 9, overzicht aanpassingen 
In de laatste stap ziet u een overzicht met de wijzigingen die er doorgevoerd gaan worden: 

- 4 klassen ongewijzigd 

- 2 leerlingen gewijzigd 

- 2 leerlingen ongewijzigd 

- 3 nieuwe leerling toewijzingen 

- 1 leerling toewijzing ongewijzigd 

 
 

Gereed: Na Stap 9 is het Edexbestand geïmporteerd en kunt u op Sluiten klikken. 

  

Na de Edex import kunt u de geïmporteerde gegevens controleren. Mocht het nodig zijn dan kunt u 

altijd handmatig nog aanpassingen doorvoeren bij de leerling en de leerlingtoewijzing. 


