Je eigen cursusgids – met Opleiden.nu
Je bent verantwoordelijk voor HR of Opleiding & Training.
En je wilt een online overzicht met geschikte cursussen en trainingen voor de mensen in jouw organisatie.
Want je wilt goed adviseren en medewerkers zelf ook laten zoeken.
Aansluiting bij EDU-DEX
Met aansluiting bij EDU-DEX zet je een belangrijke eerste stap. Je hebt toegang tot de gemeenschappelijke
database van de Nederlandse opleiders. Met elke 24 uur actuele informatie.
EDU-DEX is een service van de opleidingssector voor alle afnemers en portals. Hieraan zijn geen kosten verbonden.

Nu nog een zoekscherm
EDU-DEX levert alleen informatiebestanden: als Excel- of XML-file. Daar kan een medewerker niet mee werken!
Nu heb je nog een zoekscherm nodig om de informatie zichtbaar, vergelijkbaar en makkelijk doorzoekbaar te maken. En bijvoorbeeld
selecteren op leverancier, (maximum) prijs of onderwerp.
Grote bedrijven hebben daarvoor een LMS (Learning Management Systeem) of een contract met een extern bureau.
Voor middelgrote bedrijven is zo’n oplossing erg duur. En: niet meer nodig!

www.opleiden.nu
De site www.opleiden.nu maakt als eerste in Nederland optimaal gebruik van de mogelijkheden van EDU-DEX: voor iedere organisatie een eenvoudig
zoekscherm voor trainingen en cursussen. En: zonder kosten!
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Een voorbeeld: organisatie ABC
Zó ziet het zoekscherm van Opleiden.nu er uit voor de fictieve organisatie ABC:

.
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Stuur standaard
inschrijfformulier
naar de opleider
Beknopte
omschrijving
doelgroep,
leerdoelen en
inhoud

Alle beschikbare startdata &
de kosten van deelname

Extra informative
over bijvoorbeeld
examens,
diploma’s, speciale
kenmerken

Contactpersonen,
mail, telefoon,
website

Alle teksten, data,
kosten en andere
gegevens
rechtstreeks uit
EDU-DEX
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In drie stappen naar je eigen cursusgids
aanmelden bij EDU-DEX
Vraag bij stichting EDU-DEX een account aan, zodat je een eigen selectie van opleiders en programma’s kunt maken. Hieraan zijn geen
kosten verbonden. Je kunt een ongelimiteerd aantal programma’s selecteren.
De aangemaakte selectie kun je als Excel-file downloaden.
opleiders laten aansluiten bij EDU-DEX
Vraag aan jullie externe opleiders die nog niet zijn aangesloten bij EDU-DEX, om dat alsnog te doen. Zij kunnen zich hiervoor via de site van
EDU-DEX inschrijven. De kosten die hieraan zijn verbonden, worden ruimschoots goedgemaakt doordat aansluiting bij EDU-DEX in de plaats
komt van het leveren van cursusinformatie aan alle individuele klanten en portals. Ruim honderdzestig opleiders hebben die afweging al
gemaakt.
aanmelden bij Opleiden.nu
Meld je tenslotte aan bij Opleiden.nu voor een gratis cursusgids. Stuur het logo van je bedrijf mee, en het Excel-overzicht uit EDU-DEX van
de opleiders en programma’s die je wilt opnemen.
Je ontvangt binnen twee weken van Opleiden.nu een toegangslink.
Plaats de link op het intranet, of maak een Favoriet op je PC/laptop/mobiel, en je Cursusgids is klaar voor gebruik!
De volgende stap – extra opties
Tot zover het basispakket: zonder kosten! Op de volgende bladzijde vind je een overzicht van de extra opties die mogelijk zijn.
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Extra opties
Wanneer je eenmaal een eigen cursusgids hebt, wil je misschien meer opties dan het basispakket. Daarvoor kun je kiezen uit de volgende pakketten:

Ongelimiteerd aantal programma’s opnemen uit de database van EDU-DEX
Eigen tekst op startpagina (max. 100 woorden)
Eigen logo (jpg, gif, tif, png, bmp)
Zoeken op onderwerp
Zoeken op leverancier
Zoeken op inhoud hele gids
Contactlink naar eigen HR- of opleidingsmedewerker
Standaard inschrijfformulier voor aanmelding van cursisten
Max. 3 eigen informatiepagina’s over jullie opleidingsbeleid, etc.
Evaluaties kunnen invoeren en weergeven
Bezoekersstatistieken
Max. 25 TED Talks en YouTube-filmpjes opnemen
Max. 25 interne programma’s kunnen invoeren
Overige opties op aanvraag
Kosten eenmalig (excl. btw)
Kosten per jaar (excl. btw)

Basis

Plus

Prof

Extra

√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√
√

€0

€ 750

€ 1.750

€0

€ 500

€ 1.250

in
overleg

Binnen een maand je eigen cursusgids
Wacht niet langer, want een eigen cursusgids is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Vraag meer informatie, of meld je aan bij iinfo@edudex.nl (tel. 085 – 877 1088) en iinfo@opleiden.nu en je eigen cursusgids is binnen een maand online.
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Voornaam
Achternaam
Functie
Organisatie
Straat/Postbus en nr.
Postcode/Plaats
Telefoon
Mail

schrijft zich hierbij in bij Opleiden.nu voor een online cursusgids:

⃝

Basis Pakket (geen eenmalige of jaarlijkse kosten)

⃝

Plus Pakket (eenmalig € 750 en jaarlijks € 500)

⃝

Prof Pakket (eenmalig € 1.750 en jaarlijks € 1.250)

⃝

Extra Pakket (neem contact met mij op voor overleg)

(alle kosten excl. btw)

Datum

Handtekening
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