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Aansluiten bij EDU-DEX kan op twee manieren.
1. voer uw opleidingsinformatie in via een XML- feed vanuit uw eigen website
2. gebruik de online invoer-module van de EDU-DEX database
Optie 1 is aangewezen wanneer u al een
gestructureerde opleidingendatabase heeft.
Er moet een API (application programming
interface) worden geprogrammeerd die uw
gegevens omzet in de data-standaard van
EDU-DEX; de kosten daarvan zijn vooral
afhankelijk van de structuur en de inhoud
van uw bestaande database.

Optie 2 betekent dat u uw opleidingsinformatie online en handmatig invult bij
EDU-DEX. Dit is voor de meeste opleidingsaanbieders de beste èn goedkoopste optie.
Geen IT-actie is vereist.

Optie 1 : Een eigen XML-feed
Opleidingen kennen vele verschijningsvormen. De database van EDU-DEX kan bijna iedere vorm
van opleiding & ontwikkeling vastleggen. Het kost enig uitzoek werk om te bepalen welke velden
nuttig zijn voor het eigen opleidingsaanbod. Bij het inrichten van een XML-feed (ontwikkeling van
de API) moeten vervolgens enkele tientallen tot enkele honderden velden geprogrammeerd
worden. Dit kan een kostbaar traject zijn (>€10.000), wanneer u dit geheel moet uitbesteden en/of
wanneer nog niet alle informatie in een eigen database is vastgelegd .
Deze investering kan zich echter snel terugverdienen door enorme besparingen op handmatig
invullen. Dit gaat vooral op voor opleidingsinstituten met >100 programma’s of startdata; en voor
instituten die hun data aan vele externe partijen moeten aanleveren.
Vanuit EDU-DEX worden drie handvatten geboden om te helpen bij het neerzetten van een eigen
EDU-DEX feed:
1. de technische specificatie (XSD) vindbaar op edudex.nl en studiedata.nl/edudex/program.xsd
2. de documentatie
vindbaar op edudex.nl
3. voorbeelden van andere instellingen
• studiedatabase.nl/edudex/programs/nyenrode/
• studiedatabase.nl/edudex/programs/tias/
Technische vragen kan u richten aan Bart de Jong, edudex@voorlichtingsysteem.nl

Optie 2 : Gebruik maken van de online invoermodule
Voor veel opleidingsaanbieders (met <100 opleidingen) is handmatig invoeren een goedkopere én
betere optie. U kunt hiervoor een account aanvragen via info@edudex.nl.

Kosten (excl. btw)
Jaarlijkse kosten
Optie 1
XML-feed
Optie 2
handmatig invoeren

leden NRTO of VOI
€ 1.000
€ 250
€ 500

anderen
€ 1.000
€ 500
€ 750

