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altijd actuele
informatie over externe 

opleidingen & trainingen?

Een service van de opleidingssector  
voor alle afnemers en portals



 Probleem
Tot 2013 had je als afnemer van opleidingen te maken met een wirwar van 

informatiestromen. Er was geen standaard, zodat jouw organisatie zelf tijd en 

geld moest investeren om het aanbod van verschillende leveranciers te (laten) 

verzamelen en te vergelijken. En die leveranciers moesten trouwens voor elke 

(potentiële) klant weer andere gegevens leveren – met andere definities, 

andere frequenties en een andere manier van noteren van bijvoorbeeld de 

startdatum of de prijs. 

 Oplossing
Er is sinds 2013 één open data-standaard, zodat je via EDU-DEX gebruik 

kunt maken van dezelfde set gegevens van alle cursussen, van alle 

leveranciers. Die standaard zorgt ervoor dat gegevensuitwisseling 

efficiënter wordt.

 Resultaat
Als gebruiker van opleidingsinformatie heb je altijd vrij toegang tot de 

complete database van EDU-DEX. Op die manier is je opleidingsinformatie 

niet alleen transparanter, maar is het verzamelen van gegevens veel 

betrouwbaarder en goedkoper. 

 Wat kost EDU-DEX?
Bedrijven en portals kunnen de opleidingsinformatie van  

EDU-DEX vrij gebruiken. Zij moeten alleen een stukje software 

(laten) schrijven om de data van EDU-DEX te kunnen inlezen  

in het eigen systeem.  

Opleiders die deelnemen aan EDU-DEX betalen per jaar een vast 

bedrag.

 Van wie is EDU-DEX?
EDU-DEX is een onafhankelijke non-profit stichting met 

vertegenwoordigers van vijf verschillende opleidingsinstituten in 

het bestuur. Tijdens de jaarlijkse deelnemersvergadering brengt 

het bestuur verslag uit en worden bestuursleden gekozen of 

herbenoemd.

  Kunnen in-company programma’s en  
kortingsafspraken ook in EDU-DEX?

Ja, dat kan. Deze gegevens zijn alleen zichtbaar voor de specifieke 

klant waarvoor ze bedoeld zijn.

 Hoe lang duurt het om te koppelen met EDU-DEX?
Dat hangt af van jullie interne of externe IT-capaciteit. Veel LMS-

systemen hebben al een koppeling, en dan is het in een paar dagen 

klaar. Wanneer een koppeling geprogrammeerd moet worden kan 

het wat langer duren. 

 Is EDU-DEX ook voor kleine opleiders?
Ja, en veel van hen hebben zich ook al aangesloten. Een aantal 

van hen kiest ervoor om de informatie handmatig in te voeren; 

dat kan nl. ook.

Nederlandse Spoorwegen: 

NS neemt EDU-DEX 

op in de raamwerk-

overeenkomsten  

met leveranciers.

Conclusion Learning 

Centers: 

Wij zijn blij met 

EDU-DEX, en 

gebruiken deze 

actuele gegevens 

al bij meer dan 15 

klanten.

Adecco Group Nederland: 

EDU-DEX is een belangrijke 

ondersteuning van ons 

leveranciersmanagement; wij 

zien aansluiting bij de stichting 

als een voorwaarde voor onze 

preferred suppliers.

Hoe lost EDU-DEX jouw probleem op?

Zo doe je het vandaag nog: 

O
PL

EI
D

ER
S

Opleidingsgids 
 van jouw  

organisatie



EMD: 

De opleidings-

sector bewijst 

haar klanten 

met EDU-DEX 

een grote 

dienst.

Leer-Rijk: 

Bent u aangesloten bij 

Stichting  EDU-DEX?  

Dan kunt u in uw 

leveranciersprofiel de 

URL opgeven waarmee 

de opleidingsinformatie 

automatisch geïmporteerd 

wordt.

Jouw voordelen als klant
één adres voor alle opleidingsinformatie

één digitale link voor het binnenhalen van de 

 gegevens van al je preferred suppliers

aanzienlijk lagere kosten voor het onderhoud 

van je online cursuscatalogus

EDU-DEX is non-profit en onafhankelijk

elke 24 uur betrouwbare gegevens rechtstreeks 

uit de database van je opleiders

 

Verplicht voor preferred suppliers
Voor jullie preferred suppliers kun je het 

verplicht stellen om zich aan te sluiten bij EDU-

DEX. Ook andere bedrijven doen dat. Op die 

manier  ontvang je dagelijks informatie van 

alle leveranciers. Zó is de opleidingsgids van 

jouw organisatie altijd actueel.

Zo kun je het morgen doen:
O

PL
EI

D
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S

Opleidingsgids 
 van jouw  

organisatie
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 Meer weten over EDU-DEX?
Neem contact op met Rino Schreuder via 085 - 877 1088 / 06 - 5462 

3808 / info@edudex.nl of gebruik het formulier op www.edudex.nl

Kijk ook naar de uitleg van EDU-DEX op Youtube.

Mailen kan ook naar info@edudex.nl



Drie stappen naar EDU-DEX

Aanmelden

  Stap 1. Aanmelden
Na aanmelding bij EDU-DEX als afnemer van  
informatie, krijg je de inloggegevens. Hiermee 
heb je toegang tot de database van EDU-DEX.

     Stap 3. Gegevens inlezen
Maak nu in EDU-DEX je eigen selectie van 
leveranciers en programma’s. Deze selectie 
wordt vanaf dat moment dagelijks ververst met 
de laatste gegevens uit de databases van de 
opleiders.

  Stap 2. Koppeling maken
Vraag nu aan een interne of externe IT’er om 
een zgn. API- koppeling in te richten waarmee de 
gegevens uit EDU-DEX kunnen worden ingele-
zen in jullie eigen LMS, portal of catalogus. Veel 
leveranciers van LMS’sen en portals hebben deze 
koppeling al standaard beschikbaar.

stichting EDU-DEX
• Non-profit stichting EDU-DEX is een initiatief van de private 

Nederlandse opleidingssector, met actieve ondersteuning van 
de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NTRO), de 
Vereniging van Opleidingsinstituten voor ICT (VOI), en de Vetron. 
De gezamenlijk opleiders dragen de kosten van EDU-DEX.

• opgericht in januari 2014
• doelstellingen: 

• opleidingsgegevens maximaal transparant en  
toegankelijk maken

• kwaliteit en actualiteit van opleidingsinformatie verhogen
• voor aanbieders en afnemers kosten besparen door één 

onafhankelijk adres in het leven te roepen voor informatie over 
programma’s van alle opleiders.

• actieve ondersteuning van de NRTO
• jaarlijkse deelnemersvergadering
• opleiders betalen een vaste jaarlijkse bijdrage (€1.000); afnemers 

en portals kunnen EDU-DEX-informatie vrij gebruiken
• EDU-DEX biedt geen portal aan voor het selecteren en boeken van 

cursussen; EDU-DEX voorziet juist de bestaande portals en LMS’en 
van actuele gegevens – elke dag

3 x één:
• één open datastandaard
• één adres voor informatie van alle aanbieders
• één x per 24 uur actuele gegevens

www.edudex.nl

Stel je eigen 
catalogus samen

Koppeling maken

Zet nu de eerste stap!  

O Stuur mij meer informatie over EDU-DEX

O Bel mij voor meer informatie over EDU-DEX

O  Breng mij in contact met een organisatie die al is 

aangesloten bij EDU-DEX

O  Stuur mij een aanmeldingsformulier voor 

 aansluiting bij EDU-DEX

Organisatie:

Naam:

Adres:

Mail:

Telefoon:

 transparant    efficiënt    betrouwbaar


