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EDU-DEX

vergeleken met ……

EDU-DEX vervult een unieke rol in de opleidingsmarkt. Toch krijgen we vaak de vraag wat het verschil is tussen EDU-DEX en een andere speler.
We laten hieronder zien wie we zijn en wat we doen. Dan kun je in de rechterkolom zelf de vergelijking maken.
Algemene
doelstelling
Ondersteuning van
Waarom EDU-DEX?

Data-standaard

Vanuit een onafhankelijke, non-profit stichting, de transparantie, kwaliteit en
efficiency in de opleidingsmarkt verbeteren op basis van samenwerking met
alle stakeholders.
Nederlandse Raad voor Training en Opleiding, Vereniging van
Opleidingsinstituten in de Informatica, VETRON
De informatiestromen tussen opleiders en hun klanten waren ontransparant,
bewerkelijk, duur, en foutgevoelig. Alle opleiders moesten aan vele
(tientallen) portals en LMS’sen data aanleveren. Steeds met een andere
frequentie, ander format, en andere velden en velddefinities.
En afnemers moesten bij elke leverancier aankloppen om de gewenste
informatie aan te leveren in de juiste frequentie, en het goede format.
Deze tijd- en geldverslindende manier van werken is niet meer nodig sinds
EDU-DEX één open data-standaard introduceerde, één centraal adres, en
een update éénmaal per 24 uur.
 “Open standaard”, d.w.z. gebruikersinvloed en nieuwe releases
 in samenspraak met opleiders, LMS-leveranciers, afnemers en anderen
 de data-standaard van EDU-DEX bevat veel velden; een relatief beperkt
aantal is ‘verplicht’. Zo bepaalt niet EDU-DEX, maar bepalen de
aanbieders en hun afnemers welke informatie moet worden ingevoerd.
 gedetailleerde opsplitsing (mogelijk, niet verplicht) van de cursuskosten
- btw-belast (incl. btw en excl. btw) en btw-onbelast
- verplichte kosten en facultatieve
- voor gehele programma en voor aparte modules
- generieke kosten en of kosten apart per startdatum
- klantenkortingen over één of meerdere kosten-soorten
- kosten voor in-company varianten
 gedetailleerde opsplitsing van de datums:
- startdatum hele programma en per module
- (nog) geen startdatum beschikbaar
- afstandsleren zonder startdatum
- startdatum volgeboekt
- startdatum nog niet definitief
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Standaard wordt
gebruikt door

 velden waarin de aanbieder een link kan invoeren naar:
- de uitgebreidere programma-informatie op de eigen website
- de online leeromgeving van het programma
70 opleidingsinstituten (waaronder de grootsten) en de meeste
tussenpartijen: Conclusion, EMD, Gilde-BT, KSD / Viper, Leer-Rijk, Millian,
Netprofiler, Opleiden.Nu, Opleiding & Carrière, PlusPort, Prodis, RBO,
Springest, The Courseware Company [NetDimensions], ZoooMeee
Zie voor de laatste stand: http://edudex.nl/afnemers

Aangesloten
corporate clients
Bijzondere
koppelingen

Update frequentie
Financiële basis
Inkomsten

Structuur
Bestuur
Doelgroep
“Product”
Wat doen we niet

Samenvattend
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 Dagelijks wordt de informatie van instituten die dat op prijs stellen, in csvformat rechtstreeks ingelezen bij Leer-Rijk
 European e-Competence Framework: speciaal voor ICT-opleiders is het
mogelijk om de ECF-competenties in te voeren
Elke 24 uur, 7 dagen per week
Not-for-profit
 opleiders betalen jaarlijks een vaste fee.
 afnemers en tussenpartijen betalen niets.
 er zijn geen variabele fees, geen commissies, geen kortingsafspraken of
exclusiviteit
 alles simpel en overzichtelijk.
Stichting met jaarlijks een algemene vergadering van deelnemers, zodat de
besluitvorming transparant is. Statuten staan op de site.
Roulerende vertegenwoordigers van aangesloten opleiders
B-to-B in alle sectoren en op alle niveaus
Gestandaardiseerde data via XML-feeds, Excel-files of csv-bestanden.
We bieden géén doorzoekbaar portal voor individuele cursisten; want dat is
juist het domein van de LMS-leveranciers, portals en tussenpartijen aan wie
wij data leveren; die willen/zullen we niet beconcurreren.
Dus, cursisten selecteren en zoeken hun programma niet in de database
van EDU-DEX, maar in de interne of externe catalogus die hun werkgever,
branchevereniging of publieke portal ze aanbiedt. Deze catalogus wordt
dagelijks gevuld en bijgehouden met EDU-DEX data.
 één, open standaard
 éénmaal per 24 uur een update
 één adres
 maximale koppelbaarheid
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