Open data Metadata
Dataset

VDAB-kantoren en opleidingscentra
Identificatie
Bestandsnaam
Titel
Startdatum
Einddatum
Periodiciteit
Doel
Taal

contactgegevens_vdab.json
Contactgegevens VDAB
4/2016
Kwartaal (offline) / Live-data (online)
Contact- en locatiegevevens van alle VDAB-kantoren en opleidingscentra ter
beschikking stellen in gestructureerde vorm.
Nederlands

Contactgegevens
Organisatie
Adres
Mail
Telefoon
Fax
URL

VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding)
Keizerslaan 11 - 1000 Brussel - België
opendata@vdab.be
02 506 15 88
02 506 15 28
opendata.vdab.be (offline, overzicht)
vdab.be/service/locatie/overview (online, overzicht)
vdab.be/service/locatie/{nid} (online, detail v/e locatie)
vdab.be/contact (online, VDAB implementatie overzicht + detail)

Belangrijkste variabelen-overzicht
nid
title
straatNr
postcode
plaats
info
email
telefoonnummer
servicelijn_actief
typelocatie
lat
lon

Unieke locatie-id. Deze kan gebruikt worden om alle details van een
specifieke locatie (online) op te halen via: https://www.vdab.be/service/locatie/
{nid}
Naam van het kantoor/opleidingscentrum
Eerste adresregel met straat en huisnummer
Postcode
Stad/gemeente
Optioneel – informatie verstrekt door het kantoor/opleidingscentrum
Optioneel – email-adres van het kantoor/opleidingscentrum
Optioneel – telefoonnummer van het kantoor/opleidingscentrum
Indicatie of het kantoor momenteel bereikbaar is via het centrale servicelijnnummer van VDAB (0800 30 700) i.p.v. het eigen
telefoonnummer. Mogelijke waardes zijn leeg/0 en 1.
Type locatie (intern)
Optioneel – breedtegraad (Google Maps)
Optioneel – lengtegraad (Google Maps)

Bijkomende variabelen (optioneel) - detail
adress2
bereikbaarheid
fax
opm_openingsuren
openingsuren
youcanbookme
 field_youcanbookme_title
 field_youcanbookme_description
 field_youcanbookme_url

2e adresregel
Specifieke info m.b.t. bereikbaarheid
Faxnummer van het kantoor/opleidingscentrum
Vrijblijvende extra informatie m.b.t. openingsuren
Openingsuren per dag en dagdeel, telkens met begin- en einduur
formaat: HH:mm (bv: 15:30u = 1530, 09:30u = 930, 12u = 1200,...)
Veld bestemd om te linken naar een online agenda. Mogelijke waardes zijn
ofwel leeg ofwel onderstaande velden (al dan niet deels ingevuld)
 vrijbijvende titel voor dit afsprakenveld
 vrijbijvende omschrijving bij het boeken van een online afspraak
 URL naar de online agenda van deze locatie

Gebruiksvoorwaarden - Bronvermeldingsverplichting (uittreksel Modellicentie Open Data)

Modellicentie Open Data: Artikel 4
De licentienemer verbindt zich ertoe de bepalingen van deze licentie na te leven.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij elk hergebruik van het product een bronvermelding op te nemen zoals gespecifieerd door de licentiegever. Bij gebrek aan dergelijke specificatie vermeldt de licentienemer de naam van de licentiegever
en zo mogelijk de datum of het jaartal van het product. Wanneer bij het combineren van werken van verschillende bronnen of licentiegevers het redelijkerwijze niet praktisch is om alle bronvermeldingen op te nemen, kan de volgende vermelding worden opgenomen: “bevat overheidsinformatie verkregen onder de Gratis Open Data Licentie Vlaanderen v.
1.2”.
De licentienemer verbindt zich ertoe elk onrechtmatig hergebruik van het product te vermijden. Hij verbindt zich ertoe
op geen enkele wijze de indruk te wekken dat hij namens de licentiegever handelt of dat aan zijn hergebruik enige officiële status of goedkeuring werd verleend door de licentiegever.
De licentienemer verbindt zich ertoe bij het hergebruik van het werk geen inbreuk te maken op de geldende wetgeving
inzake de bescherming van persoonsgegevens, of op enige andere wettelijke bepaling.

Modellicentie Open Data: Artikel 8
Het product werd oorspronkelijk gecreëerd voor bepaalde doeleinden binnen de publieke taak van de licentiegever en de
licentiegever geeft geen enkele garantie dat het product geschikt is voor andere doeleinden.
De licentiegever of de verstrekker levert het product in de staat zoals het zich bevindt en is niet verantwoordelijk voor
de schade, opgelopen door de licentienemer en/of door derden als gevolg van het hergebruik van het product onder de
bepalingen van deze licentie.

