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Overzicht afgesloten raamcontracten voor leden van de NRTO 

Voor meer informatie over deze raamcontracten en verdere gegevens kunt u contact 
opnemen met het bureau. Contactpersoon bij NRTO is Paula de Geus. 

T: 030-267 3778/ E: pauladegeus@nrto.nl 

 

Onderwerp  Korte omschrijving 

E-Learning.nl NRTO-leden die zich richten op e-learning, online leren en blended learning kunnen zich met 

korting abonneren op e-learning.nl. Onderdeel van het abonnement is onder andere vermelding 

van bedrijfsnaam, producten en diensten op e-learning.nl en de mogelijkheid om eigen nieuws op 

de website www.e-learning.nl te plaatsen. Daarnaast krijgen NRTO-leden voorrang bij het 

plaatsen van cases en columns op e-learning.nl. NRTO-leden betalen 1.750 euro in plaats van het 

reguliere tarief van 2.150 euro per jaar. 

Next Learning Op 27 september 2021 vindt in Den Bosch het congres Next Learning plaats. De NRTO is dit jaar 

weer partner van dit event en daarom mogen we u voor het congres een partnerkorting 

aanbieden van maar liefst 20% op het congresticket. Als partner van Next Learning mag NRTO zijn 

leden een speciale partnerkorting aanbieden van 20% op een congresticket. Leden betalen geen  

€ 799,- maar € 639,20 per persoon (excl. btw). Aanmelden kan via deze aanmeldlink 

https://sbo.paydro.com/next-learning-2021 met de kortingscode die u bij ons kunt opvragen 

via info@nrto.nl 

EDU-DEX EDU-DEX is een portaal met opleidingsinformatie voor afnemers van opleidingen. 

Opleidingsaanbieders kunnen hun opleidingsinformatie allemaal – zonder kosten – volgens deze 

standaard beschikbaar stellen aan hun afnemers. Er is één nationale database waarin die 

informatie van alle opleiders elke 24 uur wordt verzameld. Opleidingsafnemers kunnen daar hun 

eigen selectie van opleidingsinformatie – zonder kosten – opvragen. Een aantal 

opleidingsinstituten, waaronder leden van de NRTO, Schouten & Nelissen, NCOI, Zuidema en GITP 

heeft EDU-DEX opgericht in 2013. Deze stichting beheert de standaard en draagt zorg voor 

optimale ondersteuning van organisaties bij het ophalen en onderhouden van informatie over 

opleidingen voor hun medewerkers. Leden van de NRTO komen in aanmerking voor een reductie 

op de kosten van aansluiting op EDU-DEX. Overige informatie vindt u op de website: 

www.edudex.nl daar vindt u ook een contactformulier als u meer wilt weten. 

Geschillencommissie 

Particuliere 

onderwijsinstellingen 

Leden die zich richten op de consumentenmarkt zijn automatisch aangesloten bij de 

Geschillencommissie Particuliere onderwijsinstellingen. De Geschillencommissie is de instantie 

voor consumenten geschillen in Nederland. De Geschillencommissies biedt zowel consumenten 

als ondernemers een goedkope, snelle en laagdrempelige proceduremogelijkheid.   

https://www.degeschillencommissie.nl/komt-u-niet-tot-een-oplossing/ 
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