
 

 

Wijzigingen datastandaard EDU-DEX t.g.v. STAP 
 
 
Planning 
- mei 2021 aankondiging van de wijzigingen 
- juni 2021 nieuwe velden en veldwaardes worden geaccepteerd bij het invoeren in EDU-DEX  
- sept. 2021 automatische koppeling met STAP-register is operationeel 
- nov. 2021 de nieuwe velden gaan definitief in en zijn ook beschikbaar in de publieke exports 
- jan. 2022 het STAP-register wordt opengesteld voor het aanvragen van STAP-subsidie 

 
Verplicht voor STAP versus verplicht voor EDU-DEX 
EDU-DEX stelt zelf relatief weinig velden verplicht. Daar komt er nu één (item 1 hieronder) bij. Dit is 
alleen van belang voor opleiders die per XML-feed aanleveren: een id per kostensoort. 
 
Afnemers van EDU-DEX-gegevens hebben altijd extra velden verplicht kunnen stellen. Een overzicht 
hiervan houden we bij in de EDU-DEX Obligator. In de onze validator kun je zien of je invoer voldoet 
aan de vereisten van specifieke afnemers. 
Het kan zijn dat je invoer wèl voldoet aan de vereisten van EDU-DEX, maar niet aan die van een 
afnemer. In zo’n geval worden je gegevens normaal opgeslagen in de database van EDU-DEX. 
Alleen de export naar die specifieke afnemer zal door die afnemer niet geaccepteerd worden. 
 
Met andere woorden: wanneer STAP gaat enkele extra velden verplicht gaat stellen, verandert dit 
niets aan de import bij EDU-DEX. Alleen de export naar STAP zal niet slagen. 
 
Wijzigingen datastandaard 
 
1. een id op kosten-data wordt bij EDU-DEX verplicht voor opleiders die per XML aanleveren 

om automatische facturatie verder te ondersteunen maken we het per januari 2022 
verplicht om alle    kosten-data (costData) een id mee te geven. 

 
2. twee extra thema’s, omdat opleidingen in deze sectoren nu nergens zijn te plaatsen: 

• Overheid en Non-profit 
• Toerisme, Recreatie en Horeca 
thema’s zijn niet verplicht, dus deze extra waarden in een bestaand veld zijn alleen relevant voor 
opleiders die deze thema’s misten  

 
3. velden ten behoeve van het STAP-register 

Voor alle onderstaande nieuwe velden geldt: ze zijn optioneel, vaak ook binnen STAP.  
  EDU-DEX neemt deze velden wél allemaal op: want het datamodel van EDU-DEX moet 
100% geschikt zijn om het STAP-register te vullen. Daarnaast worden EDU-DEX-opleidingen 
optimaal vindbaar in STAP. 
Op pagina 2 van dit document is een technische uitwerking opgenomen van de punten A t/m 
D hieronder. 
 
A) nieuw veld: “deze opleiding wel/niet in STAP opnemen” 

impact voor opleider: noodzakelijk voor STAP opname maar  vraagt minimale actie. 
 

B) aangeboden sinds, aangeboden tot 
impact voor opleider: is volledig optioneel, zonder gevolgen 

 
C) velden voor koppeling aan externe registers uitbreiden         huidig : alleen crebo/croho-code 

I) mbo: ruimte voor aanvullende velden uit het crebo-register: toelaatbaarheid, leerpad, .. 
II) hbo+universiteit: ruimte extra velden uit croho-register:  werkvereisten, versnelde route, .. 
III) hbo+universiteit: een extra veld voor opleidingen-in-aanvraag. OCW geeft deze 

opleidingen een “O-code”. Deze tijdelijke code kan in EDU-DEX ingevoerd worden om 
bij deze opleiding wel alvast informatie aan te kunnen leveren. 

impact voor opleider: dit geldt voor een beperkte groep opleiders, en is alleen nodig  
om beter vindbaar te zijn in STAP. 

https://edudex.presendata.nl/docs/minimal/lms


 

 

D) externe erkenningen 
EDU-DEX kent al velden voor accreditatie en voor PE punten. 
    STAP wil aanvullend graag weten per opleiding: 
1. de codes in externe/branche-registers (bijv NLQF, accountantsregister) 
2. standaard-diploma’s (bijv. Microsoft Certified Azure Engineer, taalopleiding) Hierbij 
moeten erkennende organisaties te herkennen zijn op basis van hun KvK-nummer. Hiervoor 
voegen we een onderdeel “externe erkenningen” toe, waarin  kan worden toegelicht: 
- accreditaties bestaat al 
- NLQF-register, branche-register KvK van register-partij + id in register 
- standaard-diploma KvK van aanbieder + code diploma 

 impact voor opleider: is alleen nodig  om beter vindbaar te zijn in STAP 
 
 
Technische uitwerking 

 
onderwerp vraag XML 

kosten id cost>id 
theme onder welk thema past uw opleiding? Theme (2 extra opties) 

  
basis STAP deze opleiding in STAP? includeInCatalog=stap 
basis STAP aangeboden sinds offeredSince  

aangeboden tot offeredUntil  
  
STAP croho studiekeuzecheck programAdmission>studyChoiceCheck 

versneld traject programExternalAcknowledgements 
 >crohoRegistration 
 >fastTrack 

propedeutisch examen crohoRegistration>propaedeuticExam 
eisen werkzaamheden crohoRegistration>workRequirements 
“opleiding-in-aanvraag” (O-code) programExternalAcknowledgements 

>rioRegistration 
  
STAP crebo doorlopende leerlijn vmbo->mbo ? programExternalAcknowledgements 

>creboRegistration 
>continuousLearningLine 

leertraject creboRegistration>learningPath 
toelatingseisen creboRegistration>admissionRequirements 
toegankelijkheid creboRegistration>accessible 
versneld traject crohoRegistration>fastTrack 
propedeutisch examen crohoRegistration>propaedeuticExam 
eisen werkzaamheden crohoRegistration>workRequirements 

  
examen heeft deze opleiding gestandaardiseerde 

eindtermen? In de vorm van: 
- een standaard-examen 
- of een sector erkend diploma? 

programExternalAcknowledgements 
>industryExamOrCertificate 

(branche-) 
register 

is deze opleiding in een extern register 
opgenomen? Geeft het PE punten? 

programExternalAcknowledgements 
>industryRegister 

 


