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EDU-DEX maakt aantrekkende opleidingsmarkt transparant
Huizen, 7 juli 2014 – Maandag jl. vond er een NRTO-ledendag plaats. Tijdens deze volgeboekte
bijeenkomst kondigde Rino Schreuder, secretaris van Stichting EDU-DEX, aan dat de stichting
nu volledig operationeel is. EDU-DEX vormt het centrale adres voor het gemeenschappelijke
Nederlandse opleidingsaanbod. Duizenden cursussen en opleidingen van al meer dan 30
opleidingsinstituten worden nu bij elkaar gebracht - op basis van één nationale data-standaard.
Hieronder zijn o.a. AOG, de Baak, Boertien Vergouwen Overduin, GITP, Interlingua, ISBW, NCOI,
Nyenrode, Schouten & Nelissen, Tias en Zuidema. Afnemers kunnen nu op één adres selecteren
welke opleidingen het beste bij ze passen; en de gegevens hierover gratis downloaden in hun
eigen systeem. Ook O&O-fondsen hebben veel te winnen bij het gebruik van de EDUDEXgegevens.
Snelle acceptatie
Rino Schreuder van EDU-DEX: “De opleidingsmarkt is moeilijk. Budgetten staan onder druk, en
organisaties en instellingen kijken secuur naar de kwaliteit, effectiviteit en de prijs. Dan is het wel nodig
dat je als opleider – groot of klein – goed vindbaar bent. EDU-DEX geeft afnemers van cursussen en
opleidingen makkelijker, directer en – vooral – gratis toegang tot de informatie over het opleidingsaanbod.
De eerste stap die we hebben gezet is het bepalen van één nationale standaard voor het vastleggen van
cursusinformatie. Dat initiatief is vorig jaar in een razend tempo door de hele markt omarmd. Afnemers,
aanbieders en tussenpartijen zijn enorm blij met deze standaard die de markt veel transparanter en
overzichtelijker maakt. Hiermee besparen afnemers kosten die zij hebben aan het (laten) verzamelen en
onderhouden van cursusinformatie; en besparen aanbieders kosten op het aanleveren van die informatie
aan tientallen portals en systemen. Ook O&O-fondsen besparen kosten op het bijhouden van het
aanbod.”
Wirwar
Hij vervolgt: “Tot nu toe hebben aanbieders van opleidingen en hun afnemers te maken met een wirwar
van informatiestromen. Er was geen standaard, zodat iedere afnemer van cursussen zelf tijd en geld
moest investeren om het aanbod van verschillende leveranciers te (laten) verzamelen en te vergelijken.
En de aanbieders moesten voor elke (potentiële) klant weer andere gegevens leveren – met andere
definities, andere frequenties en een andere manier van het noteren van bijvoorbeeld de startdata of de
prijs. Er is nu één open data-standaard ontwikkeld, zodat alle partijen gebruik kunnen maken van
dezelfde set gegevens per cursus. Deze standaard zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling efficiënter
wordt, waardoor zowel aanbieders als afnemers een aanzienlijke kosten besparen.”
Positieve reacties
De aanwezigen reageerden positief op de presentatie. En spraken daarmee steun uit aan de NRTO die
het initiatief voor EDU-DEX in een vroeg stadium van harte ondersteunde en nu haar leden aanbeveelt
om zich aan te sluiten.
Stichting EDU-DEX
Een aparte stichting beheert de standaard en draagt zorg voor optimale ondersteuning van organisaties
bij het ophalen en onderhouden van informatie over opleidingen voor hun medewerkers. De kosten van
EDU-DEX worden gedragen door de gezamenlijke opleidingsaanbieders. In het bestuur van de stichting
zitten voorzitter Ton Dijkzeul (GITP), penningmeester Cor Vink (Schouten & Nelissen), Albert Jan Postma
(Freia), Erik Jan Koedijk (de Baak) en Marcel van den Berg (NCOI).
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