PERSBERICHT

Samenwerking ThiemeMeulenhoff en The Competence Group
AMERSFOORT, 11 juli 2019 - ThiemeMeulenhoff en The Competence Group werken samen
om e-learningmodules over het Omaha System aan te bieden. Het Omaha System is een
classificatiesysteem voor de gezondheidszorg. Aan de hand van deze systematiek maken
zorgverleners duidelijk welke zorg zij aan cliënten verlenen, waarom zij dat doen en wat
de resultaten zijn. Zo is voor de verschillende zorgverleners in een systeem zichtbaar wat
er speelt bij de cliënt.
Voor mbo-studenten Zorg & Welzijn is kennis van het rapporteren in elektronische
patiëntendossiers (EPD) essentieel om hun werk tijdens stages goed te kunnen doen. Met
voldoende oefening zijn de studenten straks goed voorbereid als ze aan de slag gaan bij hun
stage of eerste werkgever. De e-learning-modules van The Competence Group bestaan
onder meer uit theorie, ‘test-jezelf’-onderdelen en interactieve simulaties van de meest
gebruikte EPD-systemen in Nederland.
De samenwerking tussen ThiemeMeulenhoff en The Competence Group zorgt ervoor dat
studenten aan mbo-opleidingen Zorg & Welzijn goed worden opgeleid en getraind in het
werken met Omaha. De e-learning-modules zullen worden ingezet in het curriculum van de
bestaande opleidingen, zodat studenten zich kunnen voorbereiden op hun stage.
The Competence Group is blij met de samenwerking. CEO Toon Rijken: ‘Door de methode
van ThiemeMeulenhoff aan te vullen met de praktijkgerichte digitale e-learning van TCG,
krijgen studenten een goed beeld van het beroep’. Businessmanager Mark van Hussen van
ThiemeMeulenhoff: ‘Met deze samenwerking spelen wij in op de directe behoefte vanuit het
werkveld en scholen’.
Over The Competence Group
The Competence Group verhoogt het rendement van medewerkers en organisaties. De
groep doet dat met het ontwikkelen van digitaal onderwijs, het implementeren van online
leeromgevingen en het beantwoorden van vraagstukken rond kennis-, opleiding- en
informatiemanagement. Sinds de oprichting in 2002 maakt inmiddels een kwart miljoen
professionals enthousiast, meetbaar en succesvol gebruik van de oplossingen van The
Competence Group.
Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff ontwikkelt zich van een traditionele educatieve uitgeverij tot een
moderne, eigentijdse learning design company. Learning design is het geheel van kennis,
ervaring, opvattingen en inzichten over leer- en onderwijsprocessen. In een tijd van
toenemende digitalisering en onderwijsvernieuwing, wil ThiemeMeulenhoff de educatieve
dienstverlener zijn die samen met het onderwijs werkt aan leeroplossingen die bijdragen aan
persoonlijke, efficiënte en effectieve leerervaringen en leerprocessen in het onderwijs.
Nauwe samenwerking met verschillende educatieve partners geven een belangrijke impuls
aan deze doelstelling.
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