
Hodex

Uitwisselstandaard 

op het terrein van 

voorlichtingsinformatie
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• Voorgeschiedenis
– Ontstaansgeschiedenis

– Besluitvorming m.b.t. beheer

– Waarom bij Edustandaard?

• Gebruiksperspectief
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– Verantwoordelijkheden 

• Beheerperspectief
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Voorgeschiedenis

• 1e opzet pilot 2007

• In meerdere release doorontwikkeld en 
opgeschaald binnen VSNU en SK123

• 2010: 1e gebruik binnen HBO

• 2010: integratie met ISPACvragenlijst (tbv
internationale student

• 2011: overdracht beheer v.u. DCM aan SURF

• 2013: besluitvorming borging duurzaam beheer



Inrichting beheer van de standaard

• 20112013 stuurgroep Hodex (SURF) 
– Standaard beheren

– Zoeken naar definitieve beheerorganisatie

• V.a. 2014 scheiding standaard en techniek
– Bewaking standaard => Edustandaard

– Beheer techniek en communicatie 
=> Studiekeuze123

– Changemanagement met Edustandaard en 
werkgroep Hodex



Waarom bij Edustandaard?

• Hodex wordt binnen HO door alle Nederlandse 
onderwijsinstellingen gebruikt (direct of indirect)

• Terrein is veelomvattend (zowel voor alle 
Nederlandse als voor alle internationale 
studenten)

• Wijzigingen hebben grote impact op alle 
onderwijsinstellingen en veel (grote) sites

Ergo: het is essentieel dat de bewaking in handen 
komt van een neutrale, toekomstbestendige 
organisatie met kennis van zaken en standaarden



Hodex in de keten

Hodex
standaard



Verantwoordelijkheden
Partij Verantwoordelijk voor

Dataleveranciers (daartoe 
aangestelden binnen instellingen 
Hoger onderwijs, instituten)

• Beschikbaar stellen informatie conform Hodex
standaard. 

• Actualiseren, compleet en correct houden

Studiekeuze123beheer • Integraal verwerken van Hodexinformatie voor 
afnemers.

• Conform afspraken met Nuffic beschikbaar stellen aan 
Nuffic

• Ondersteunen Edustandaard inzake 
changemanagement en communicatie

Afnemers (waaronder 
Studiekeuze123website)

• Plaatsing van Hodexinformatie conform standaard. 
• Ordening en selectie op basis eigen beslisregels

Edustandaard • Voorzien in bewaking Hodexstandaard
• Changemanagement i.o.m. werkgroep Hodex en 

Studiekeuze123

Werkgroep Hodex • Bewaken belangen instellingen en afnemers
• Advisering Edustandaard inzake voorgestelde 

wijzigingen



Beheerplanning

• Releaseplanning maximaal 2x per jaar
• Changemanagementprocedure:

(nog af te stemmen met processen Edustandaard)

– Wensen indienen via info@studiekeuze123.nl
– SK123 voert impact en kostenanalyse uit. Afstemming 

indiener. Schrijft advies => werkgroep
– Werkgroep beoordeeld wensen incl analyses en 

prioriteert. Schrijft advies => Edustandaard
– Edustandaard besluit conform eigen procedures
– Studiekeuze123 implementeert goedgekeurde 

wijzigingen, en communiceert dit


