PERSBERICHT
EDU-DEX: eerste 100 gebruikers
opleiders en hun klanten profiteren van gezamenlijke oplossing
Leusden, 2 maart – Stichting EDU-DEX maakt een stormachtige groei door. Gisteren werd tijdens
de jaarvergadering bekend gemaakt dat al meer dan 100 bedrijven en portals gebruik maken van
het platform van EDU-DEX. De cursusinformatie van ruim 50 opleidingsinstituten wordt nu elke
24 uur volautomatisch verspreid onder deze afnemers. Dit zijn bedrijven en organisaties met een
eigen cursuscatalogus of portal.
In twee jaar is EDU-DEX daarmee dè standaard geworden in de Nederlandse opleidingsmarkt.
Seminar
Na de jaarvergadering vond een seminar plaats. Daar gaf o.a. de Nederlandse Spoorwegen een
toelichting op de keuze om met de standaard van stichting EDU-DEX te gaan werken. Kwaliteit,
transparantie en standaardisatie waren de sleutelwoorden.
De aanpak van EDU-DEX heeft inmiddels een grote bekendheid gekregen, waardoor zowel opleiders
als hun afnemers inzien dat dit gezamenlijke initiatief van de opleidingssector een reëel probleem
oplost. Namelijk de wirwar van informatiestromen tussen opleiders, afnemers en portals. Iedereen
hanteerde vroeger zijn eigen data-standaard, update frequentie en velddefinities. Tijdens het seminar
werd duidelijk dat dit inmiddels verleden tijd is.
Dagelijkse updates
De grote vernieuwing die EDU-DEX daarbij heeft gebracht, is dat er elke 24 uur actuele
cursusinformatie uit de bestanden van de opleiders in de catalogi en overzichten van de afnemers
worden geplaatst. Startdata, prijzen, beschrijvingen: voortdurend veranderen zulke gegevens. Het is
voor klant èn leverancier van groot belang dat die gegevens kloppen – actueel zijn.
Nederlandse Raad voor Training & Opleiding
NRTO-directeur Ria van ’t Klooster was speciaal naar Leusden gekomen om de gemotiveerde steun
van NRTO voor EDU-DEX uit te spreken. “Want EDU-DEX draagt bij aan de transparantie en kwaliteit
van het private onderwijsaanbod.”
Een andere inleiding werd verzorgd door Marc de Meij van Conclusion Learning Centers. Conclusion
voorziet tientallen bedrijven van informatie over opleidingen. Hij is blij met de actuele en kwalitatieve
informatievoorziening van EDU-DEX: “onderzoek toont aan dat de markt vraagt om dit soort
oplossingen.”
Klanten eisen EDU-DEX-aansluiting
Meer en meer bedrijven gaan ertoe over om hun preferred suppliers te vragen om hun informatie
uitsluitend via EDU-DEX aan te leveren. Dat zorgt voor significante besparingen op het onderhoud van
de eigen opleidingscatalogus, en een vergroting van de kwaliteit en actualiteit van de gegevens.
Hierdoor kunnen interne opleidingsafdelingen tijd en budget vrij maken voor advies en ondersteuning.
Secretaris van EDU-DEX, Rino Schreuder, bevestigt dit: ”de versnipperde opleidingsmarkt met
duizenden aanbieders zat echt te wachten op standaardisatie en transparantie. Met deze stichting is het
gelukt om een neutraal en non-profit platform te creëren waarvan alle partijen de toegevoegde waarde
zien.”
- - - - - - - - - - EDU-DEX
Stichting EDU-DEX is opgericht in 2014. Zij beheert een open standaard voor het vastleggen en
uitwisselen van opleidingsinformatie. En ze zorgt voor ondersteuning van afnemers van opleidingen bij
het ophalen en onderhouden van die informatie. De kosten van EDU-DEX worden gedekt via een vaste
jaarlijkse bijdrage van de opleidingsaanbieders.
De EDU-DEX standaard zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling nauwkeuriger en efficiënter wordt, terwijl
zowel aanbieders van opleidingen, als hun afnemers tijd en kosten besparen.
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