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Voordelen liggen voor het oprapen



Kernboodschap

White Label Stagemarkt
Levert administratieve winst en

verbeterde datakwaliteit op

White label in EduArte
Altijd de juiste match



Achtergrondinformatie

» Wettelijke taken
» Register met leerplaatsen onderhouden 

(kenniscentra)
» Beroepsopleiding uitvoeren (scholen)

» Onderzoek naar raakvlak van deze twee 
processen

» Aanbod (Stagemarkt / White Label)



Achtergrondinformatie EduArte

» Onderwijs informatiesysteem
» Volledig web-based (SaaS)
» Modulair opgebouw systeem:

Oa. Kernregistratie, aanwezigheid,        
begeleiding, BPV matching,    
onderwijslogistiek, workflow

» Inmiddels voor meer dan 256.000 
deelnemers



Stagematching met Stagemarkt

» 230.000 erkende leerbedrijven
» Meer dan 400.000 leerplaatsen gesplitst 

in vacatures en leerplaatsen
» Extra informatie bij vacatures en 

leerplaatsen
» De vraag van het bedrijfsleven is hierin 

terug te vinden



Stagematching met EduArte



Stagematching met EduArte



Kwaliteit van gegevens

» 900 adviseurs die leerbedrijven 
bezoeken (gerichte kwaliteitsbevordering)

» Praktisch alle kenniscentra bieden 
functionaliteit aan leerbedrijven om hun 
gegevens te onderhouden

» Op termijn aansluiting NHR (het 
voormalige KvK)

» Continu actualiteits onderzoek



Voorbeeld onderhoud gegevens 
door leerbedrijf

http://testartus.ecabo.nl/ecabo/mijnartus/mijnartusportal�


Voorbeeld onderhoud leerplaats



Verbetering kwaliteit met EduArte



Verbetering kwaliteit met EduArte



Verbetering kwaliteit met EduArte



Ondersteuning BPV proces

» BPVO moet opgemaakt worden
» Aan u de keuze

» Of handmatig gegevens verzamelen over 
leerbedrijven en handmatige controle met 
kans op veel signalen

» Of geautomatiseerd gegevens verzamelen 
en geautomatiseerde controle tevens 
reductie van foutsignalen



BPVO opmaken met EduArte



Samenvatting

» Groot aanbod aan vacatures / leerplaatsen
» Koppeling tussen gegevensbronnen is 

gerealiseerd waardoor synergie ontstaat
» Continu onderhoud door leerbedrijf en 

kenniscentra
» Administratieve (tijd)winst
» Meer tijd voor face to face contacten tussen 

school en kenniscentrum
» Geen gebruikskosten voor Colo
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