
 
 
 

Checklist EDU-DEX 
 

Waarom als opleider aansluiten bij EDU-DEX? 
 

omdat EDU-DEX jullie programma-informatie elke dag doorgeeft aan honderden klanten en sites, 
 

want dezelfde programma-informatie apart sturen aan iedere klant of site is  
� tijdrovend, � duur, � foutgevoelig.  

 

Meer dan 350 opleiders besparen aanzienlijke tijd & kosten door deel te nemen aan EDU-DEX. 
 
Aansluiting bij EDU-DEX – hoe werkt het? 
√ EDU-DEX is een datastandaard die door de hele markt wordt geaccepteerd 
√ EDU-DEX importeert automatisch elke 24 uur de programma-informatie van meer dan 350 opleiders  
√ dezelfde dag exporteert EDU-DEX de gebundelde programma-informatie naar honderden klanten, portals en zoeksites 
√ EDU-DEX is ondergebracht in een onafhankelijke, non-profit stichting met een jaarlijkse deelnemersvergadering 

√ aanmelden bij EDU-DEX begint op www.edudex.nl/aanmelden-opleider/  
 
Aansluiting bij EDU-DEX – wat levert het op? 
√ duizenden Euro’s besparing (zie volgende pagina) voor elke keer dat je een koppeling met een nieuwe klant of portal opzet 
√ tijdwinst door automatische export van programmagegevens naar honderden klanten, tientallen portals & zoeksites 
√ veel verborgen kosten en foutgevoelig (hand)werk behoort tot het verleden 
√ elke 24 uur worden de laatste startdata, prijzen, locaties en andere vitale gegevens ververst bij alle afnemers 
√ besparing op interne kosten door correcties van boekingen voor verouderde startdata of prijzen 
 
Aansluiting bij EDU-DEX – wat kost het? 
√ omdat EDU-DEX geen winstoogmerk heeft, 
√ de hele markt via EDU-DEX samenwerkt, 
√ alle kosten transparant zijn, 
√ EDU-DEX een kosteloze service is van de collectieve opleiders aan alle klanten, portals en zoeksites, 
√ is de bijdrage aan de kosten van EDU-DEX per opleider slechts € 800 per jaar. 
 

http://www.edudex.nl/aanmelden-opleider/


 
 
 

Checklist: kosten van publicatie van opleidingsgegevens bij elke nieuwe externe partij 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Eenmalig 

Handmatige invoer van 20 opleidingen uren € 85 / uur check jullie tijd 
of kosten 

Inventarisatie van gewenste velden, velddefinities, mogelijke veldwaarden 2   
Verzameling van de gegevens uit de beschikbare bestanden 2   
Instructie en oefenen met het invoeren van gegevens in nieuw systeem 2   
Handmatig invoeren gegevens van 20 opleidingen 4   
Overleg en terugkoppeling met portal 2   

handmatige invoer – totaal eenmalig 12 uur € 1.020  
of 

XML-invoer van 20 opleidingen  uren € 85 / uur check jullie tijd 
of kosten 

Inventarisatie gewenste velden, velddefinities, veldwaarden, XML-format 2   
Bouw van een API voor het genereren van passende XML- of CSV-file 24   
Overleg en terugkoppeling met portal 2   

XML-koppeling – totaal eenmalig  28 uur € 2.380  
 

Jaarlijks 
Handmatig onderhouden van 20 opleidingen uren € 85 / uur check jullie tijd 

of kosten 
1 uur per maand – totaal per jaar 12 € 1.020  

of 
XML-onderhoud van 20 opleidingen  uren € 85 / uur check jullie tijd 

of kosten 
1 uur per maand – totaal per jaar 12 € 1.020  

 

Check via het rekenvoorbeeld met 20 opleidingen. EDU-DEX rekent een vast tarief, onafhankelijk van het aantal opleidingen. 
 
• De eenmalige interne kosten voor gegevens-invoer bij EDU-DEX of een andere portal zijn ongeveer gelijk. 
• De jaarlijkse interne kosten voor onderhoud van gegevens zijn ook ongeveer gelijk. 
 
• Echter, zonder EDU-DEX komen er voor elk extra portal steeds weer eenmalige en jaarlijkse interne kosten bij, 
• terwijl er mèt EDU-DEX (€ 800 per jaar) géén kosten zijn voor de koppeling met 1, 5 of 20 extra portals. 

Eenmalige kosten voor het 

publiceren van 20 opleidingen 

in elk nieuw portal: € 1.020 à  

€ 2.380. Check ’t hiernaast: 

Jaarlijks onderhoud bij elk 

extern portal € 1.020. 

Bespaar eenmalig tussen € 1.020 en € 2.380, en jaarlijks € 1.020 bij de publicatie van jullie opleidingen bij 
elke extra klant of extern portal waaraan jullie digitaal gegevens leveren. 


