PERSBERICHT
Grootste opleidingsgroepen nu aangesloten op landelijke database

EDU-DEX nieuw baken in opleidingsmarkt
Huizen, 1 oktober 2014 – Vandaag is de landelijke database van EDU-DEX daadwerkelijk ‘open’
gegaan. Grote opleidingsbedrijven, zoals Schouten & Nelissen, NCOI, de Baak, AOG, GITP,
Zuidema – en ook Nyenrode en Tias – hebben nu hun volledige aanbod geplaatst. Afnemers van
cursussen en opleidingen kunnen die informatie nu zonder kosten downloaden. Zij kunnen nu
op één adres selecteren welke opleidingen het beste bij ze passen.
Groei
Rino Schreuder, secretaris van Stichting EDU-DEX: “Wekelijks melden zich nu nieuwe opleiders met de
vraag om zich aan te sluiten. Tegelijk beginnen bedrijven, O&O-fondsen en opleidingsportals zich te
realiseren dat EDU-DEX hen heel veel werk uit handen neemt. Want EDU-DEX heeft een landelijke
standaard voor het vastleggen van cursusinformatie opgesteld die door alle partijen in de markt is
omarmd. Vooral de enthousiaste steun van de NRTO (Raad voor Training en Opleiding) speelde daarbij
een belangrijke rol.”
Kosten besparen
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.”
Stichting EDU-DEX
Een zelfstandige stichting beheert de EDU-DEX 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 en intermediairs.
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