PERSBERICHT
ThiemeMeulenhoff en Microsoft integreren lesmethodes in Microsoft Teams
AMERSFOORT 14 juli 2020 – ThiemeMeulenhoff en Microsoft Education hebben samen een innovatieve
oplossing ontwikkeld voor online onderwijs. Leerlingen die voor school digitale lesmethodes volgen
van ThiemeMeulenhoff, kunnen dat vanaf nu volledig doen in Microsoft Teams.
Scholen in het voortgezet en beroepsonderwijs hebben tijdens de uitbraak van het coronavirus in sneltreinvaart stappen gezet in online onderwijs. Microsoft Teams is daarbij een populair instrument, maar was
tot nu toe nog niet volledig bruikbaar als platform voor lesmateriaal. Een meeting organiseren gaat dan
nog wel, maar een platform dat een online klasomgeving én aansluiting op het digitale lesmateriaal combineert, was er nog niet. ThiemeMeulenhoff en Microsoft brengen hier nu verandering in. Het is beide partners gelukt om Microsoft Teams volledig te integreren met eDition, de digitale leer-en werkomgeving
van ThiemeMeulenhoff.
Eric Razenberg, algemeen directeur van ThiemeMeulenhoff: ‘Lesstof zonder drempels aanbieden in Microsoft Teams is een wens van heel veel scholen. Die kunnen we nu in vervulling laten gaan. We zijn er trots
op dat we samen met een belangrijke partner als Microsoft deze mooie samenwerking kunnen inzetten in
de klas. Dit is precies wat we voor ogen hebben, dit is daadwerkelijk samen leren vernieuwen’.
Dagmar Lens, Educatie Lead Microsoft Nederland: ‘We zijn erg blij met de integratie van de digitale leermiddelen van ThiemeMeulenhoff met Microsoft Teams. In deze innovatie oplossing voor online onderwijs
staat samenwerken centraal, zowel binnen als buiten het klaslokaal. Het helpt scholen met een integrale
aanpak om leerlingen, met behulp van digitale leermiddelen, de vaardigheden mee te geven voor de banen
van de toekomst.’
Compleet online lesaanbod in Microsoft Teams
Veel scholen maken voor hun onderwijs op afstand gebruik van Microsoft Teams. Tienduizenden leerlingen
in VO en beroepsonderwijs krijgen onderwijs via Teams. Leerlingen die les krijgen uit methodes van uitgever ThiemeMeulenhoff gebruiken daarnaast eDition, de digitale leeromgeving van ThiemeMeulenhoff. Tot
nog toe werden beide toepassingen naast elkaar gebruikt. Nu is het voor leerlingen en docenten mogelijk
om op één en dezelfde plek via Teams samen te werken met het lesmateriaal van ThiemeMeulenhoff. Dat
heeft grote voordelen voor de docent én voor de leerlingen.
Hoe werkt eDition in Teams?
• Met een tab binnen Teams krijgt de docent toegang tot de complete structuur en inhoud van de lesmethode van ThiemeMeulenhoff
• Hiermee kan een docent in Teams een planning maken, lesmateriaal klaarzetten, opdrachten
opgeven aan leerlingen en feedback geven op gemaakte opdrachten. Dat kan per klas, maar ook op maat
per leerling, in elk gewenst kanaal binnen Teams
• Ook is het mogelijk om vanuit de leeromgeving eDition een link naar opdrachten of theorie te delen in Teams
Verdere ondersteuning aan scholen
Met de integratie van eDition en Microsoft Teams breidt ThiemeMeulenhoff haar ondersteuning aan scholen verder uit. eDition in Microsoft Teams is beschikbaar voor primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Over ThiemeMeulenhoff
ThiemeMeulenhoff heeft zich in de 225 jaar van haar bestaan ontwikkeld tot een ontwerper van eigentijdse onderwijsleerprocessen. ThiemeMeulenhoff werkt vanuit het motto ‘Samen leren vernieuwen’: om
talenten te kunnen laten bloeien, vernieuwt ThiemeMeulenhoff het leren, samen met scholen en docenten. Het bedrijf wil leerlingen laten leren op een manier die bij ze past en die leren leuker maakt. Zo wordt
leerrendement verhoogd en meer uit ieder talent gehaald. Met groeiende expertise, ervaring en leeroplossingen is ThiemeMeulenhoff een partner voor scholen in Nederland en erbuiten bij het vernieuwen en verbeteren van hun onderwijs.
Over Microsoft Education
Microsoft maakt digitale transformatie mogelijk voor een tijdperk van intelligent cloud en intelligent edge.
Microsoft wil elk individu en elke organisatie op onze planeet in staat stellen om meer te bereiken.

_________________________________________________________
Niet voor publicatie
Voor meer informatie:
Pieter Ruempol, lead smart learning technology
Mobiel: 06 51 56 74 29
e-mail: p.ruempol@thiememeulenhoff.nl
Roy Eysbach, sr. marketeer VO
Mobiel: 06 31 92 01 25
e-mail: r.eysbach@thiememeulenhoff.nl
website: www.thiememeulenhoff.nl

