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EDU-DEX – één standaard en één adres voor opleidingsinformatie 
 
De basis 
Eén nationale, open standaard voor de gegevens van alle cursussen, opleidingen, studies en e- learning 
modules. Met prijzen, data, locaties, beschrijving, evt. kortingen. Kortom alles wat nodig is om  in een LMS 
of cursuscatalogus opleidingen goed te kunnen vergelijken, selecteren en boeken. 
 
Voor afnemers 
Eén onafhankelijk adres waar werkgevers de opleidingen van de gewenste aanbieders selecteren en 
dagelijks automatisch de meest actuele informatie ophalen en ter beschikking stellen aan medewerkers. 
 
Voor de cursist 
Betrouwbare, actuele, vergelijkbare en gebruiksvriendelijke informatie over opleidingen. 
 
Voor de Ketenpartner 
Eén neutraal adres met gestandaardiseerde opleidingsinformatie van alle Nederlandse aanbieders die 
transparant beschikbaar is ten behoeve van de eigen afnemers of bezoekers. 
 
Voor de opleider 
Eén neutraal adres met gestandaardiseerde opleidingsinformatie van Nederlandse aanbieders die 
transparant beschikbaar is voor alle aangesloten zoeksites, portals en afnemers. 
 
 
 
Ondergetekende: dhr/mw ___________________________________________________________ 
 
Van organisatie: ______________________________________________________________________ 
 
Functie: ______________________________________________________________________ 
 
Adres: ______________________________________________________________________ 
 
PC en plaats:  ______________________________________________________________________ 
 
Mailadres: ______________________________________________________________________ 
 
Telefoon: ______________________________________________________________________ 
 
 

meldt zijn/haar organisatie bij Stichting EDU-DEX aan als afnemer en verkrijgt het recht om zonder 
kosten de gestandaardiseerde EDU-DEX-informatie te gebruiken voor het eigen personeel. 

Selecties kunnen alleen opgesteld worden via de EDU-DEX webinterface. Daarbij genereert de 
webinterface voor iedere selectie een link. Via deze links kunnen de resultaten van de selectie op ieder 
moment gedownload worden via een REST interface. 
• Voorbeeld 1: http://edudex.nl/selection-feed/afnemer/12/?key=AA&$12K@0&format=xml 
• Voorbeeld 2: http://edudex.nl/selection-feed/afnemer/12/?key=AA&$12K@0&format=xlsx-b 

 
Looptijd 
Deze overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd. Schriftelijke opzegging is mogelijk per 31 
december van elk kalenderjaar met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden. 
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Afnemers Stichting EDU-DEX 
 

1. Afnemers kunnen alle organisaties zijn die zich bij de Stichting EDU-DEX hebben aangemeld met 
dit formulier, en door het bestuur zijn toegelaten. 

2. Afnemers betalen aan EDU-DEX geen kosten voor het gebruik van de gegevens. 
3. Afnemers verplichten zich om de EDU-DEX-datastandaard te hanteren en hun systemen 

maximaal 2 maal per jaar aan te passen, wanneer een nieuwe versie van de datastandaard wordt 
vrijgegeven door de stichting. 

4. De deelnemende opleidingsleveranciers blijven verantwoordelijk voor de juistheid van alle 
gegevens over hun opleidingen; Stichting EDU-DEX draagt hiervoor geen verantwoordelijkheid of 
aansprakelijkheid. 

5. Deze overeenkomst eindigt door: 
- het tijdig opzeggen ervan; 
- wanneer een afnemer ophoudt zelfstandig te bestaan. 

 
 

Akkoord 
 

Namens Afnemer: Namens de Stichting EDU-DEX 

 
Naam:    

Functie:    

Datum:    

Handtekening:     

 
Naam:    

Functie:    

Datum:    

Handtekening:     
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