
Educatieve uitgeverijen spelen niet voldoende in

op de digitale transformatie van het onderwijs.

Afgelopen twee jaar is pijnlijk duidelijk geworden dat er nog een heleboel te

schaven is aan de digitalisering van ons onderwijs. Veel leermiddelen worden

weliswaar digitaal aangeboden, maar veel meer dan een boek achter glas is het

helaas niet. Uitzonderingen daargelaten. En dat is jammer, want de heden ten

daagse technologie kan prima faciliteren in adaptief leren. EduHint sprong hier in

2021 op in en lanceerde een nieuw educatief platform: Edu-Suite™. Met dit alles-

in-één-pakket kun je als uitgever je bestaande lesmethodes slim digitaliseren én

nieuwe digitale lesmethodes ontwikkelen, publiceren en exploiteren. Marco ter

Voorde, Business Developer van Edu-Suite™, oogst al succes in Nederland en

België en wil na de zomer de rest van Europa veroveren.  

Van folio naar digitaal
Veel uitgeverijen draaien nog op foliomateriaal. Terwijl het voor uitgeverijen juist

loont om de transitie te maken van folio naar digitaal. Ter Voorde: “Door te

digitaliseren kun je een leerboek enorm verrijken. Dan maak je het echt een

leermiddel, compleet online of blended. Dat heeft meerdere voordelen.

Aantrekkelijkere materialen die op meerdere manieren inzetbaar zijn, hoge

kostenbesparingen, een groter bereik en meer omzet.” 

Een digitaal platform
Ter Voorde ziet in de markt ook uitgevers die al wel digitaliseren, maar met een

standaardoplossing die niet voldoende aansluit bij het lesmateriaal en om veel

handmatig werk vraagt. Een eigen platform ontwikkelen is volgens Ter Voorde voor

veel uitgeverijen een te grote uitdaging: ”Het is heel kostbaar, arbeidsintensief en

complex. Je moet verschillende tools goed aan elkaar knopen én aan de richtlijnen

voldoen, zoals de ECK-standaard.”
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Alles in één met Edu-Suite™ 
Edu-Suite™ is het antwoord voor zowel uitgeverijen die willen beginnen met

digitaliseren als voor uitgeverijen die nieuwe digitale producten willen ontwikkelen

en vermarkten of bestaande digitale producten willen verbeteren. Ter Voorde:

“Edu-Suite™ is all in one: ontwikkelen, publiceren, distribueren en factureren. Je

hebt geen andere derde partijen meer nodig. Bovendien verdien je Edu-Suite™

met al zijn voordelen snel terug, zeker als je de stap naar digitaal nog moet maken.

Maar ook als je digitaal wil doorontwikkelen.” 

Edu-Suite™ gaat verder
Edu-Suite™ draait volledig in de cloud en maakt single sign-on mogelijk in

bestaande systemen als Magister en Som 2 Day. Ter Voorde: “Edu-Suite™  is een

CLMS (Content Learning Management System) met als hart een uniek CMS met

ProLearn-functionaliteiten. Daarnaast heeft het een LMS (Learning Management

Systeem) als docentomgeving, een Online Acedemy als leerlingomgeving en een

LiKa, een licentiekantoor met koppelingen voor ECK, de Entree Federatie én e-

commerceplatforms als Bol.com. Tot slot heeft Edu-Suite™ webshop-

functionaliteiten en een gebruiksvriendelijke beheeromgeving. Alles wat een

uitgever nodig heeft voor succesvolle digitale lesmethoden.”

Gepersonaliseerd leren met ProLearn 
ProLearn is gebaseerd op artificial intelligence (AI) en maakt het mogelijk om leren

te personaliseren. Ter Voorde: “ProLearn combineert de kracht van ICT met

bewezen effectieve leerstrategieën en zorgt voor een hoger leerrendement.

ProLearn gaat uit van 5 kernelementen: Recht doen aan verschillen, doelmatig

werken, werken in stappen met hints en feedback, gepersonaliseerd leren en leren

zichtbaar maken door te meten. Als uitgever ben je daardoor effectiever en

efficiënter, als docent boek je in minder tijd betere resultaten. De techniek

verzamelt, verrijkt en vergelijkt data van gebruikers en met die inzichten kun je als

uitgever je content continu blijven verbeteren en je studiematerialen automatisch

aan laten sluiten op elke unieke gebruiker. Edu-Suite™ brengt alles overzichtelijk in

beeld via dashboards voor elke gebruikersgroep; van uitgevers tot docenten en

leerlingen.” 

 

https://www.eduhint.com/prolearn/


Starten met Edu-Suite™
Uitgeverijen kunnen volgens Ter Voorde direct aan de slag met Edu-Suite™:

“Bestaande foliomaterialen kun je eenvoudig importeren. Zo bied je je huidige

materialen volledig digitaal én slim aan. Wij werken met een SaaS-model en

groeien graag mee met onze klanten. Dat betekent dat je bij de start weinig kosten

hebt en als je succesvol groeit, we dat samen merken.” 

In Nederland zijn Intertaal en vanbuurtEDUCATIEF al aangesloten. In België werkt

Pelckmans met het pakket en binnenkort ook de Vlaamse overheid, die de

functionaliteiten van Edu-Suite™ heeft opgenomen in haar I-Learn-initiatief voor

de scholen in het Vlaamse voortgezet onderwijs. Wie ook wil starten met Edu-

Suite™, neemt contact op voor een verkennend gesprek. 

Van een uitgeverij, voor de uitgeverij
Edu-Suite™ is een initiatief van de Nederlandse uitgever EduHint. Ter Voorde: “10

jaar geleden bedachten we de voorloper van dit platform voor onze succesvolle

rekenmethode SmartRekenen. In de loop van de jaren hebben we dat platform

verrijkt met steeds meer features en functies die we, uiteraard, continu

doorontwikkelen. Daar is nu Edu-Suite™ uit ontstaan en daar laten we graag

andere uitgevers van profiteren. Als ervaren uitgever weten we precies wat je nodig

hebt en waar je uitdagingen liggen in de Educatieve markt. Dat werkt in ieders

voordeel. Je hoeft het wiel niet opnieuw uit te vinden, maar kan doorbouwen op

onze ervaring.” 
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Noot voor de redactie: 

Meer informatie vindt u op:

www.edu-suite.com 

Heeft u vragen of opmerkingen? Neem dan contact op met: 

Marco ter Voorde | Business Developer 

+31 (0)6 51 18 58 03 | marcotervoorde@edu-suite.com

 

https://www.eduhint.com/contact/
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https://www.smartrekenen.nl/
https://www.eduhint.nl/
https://www.eduhint.nl/

