Persbericht

Iddink Groep nu 100% eigenaar van EduArte
Ede, 8 september 2017

EduArte, het digitale leerplatform voor het MBO in Nederland, is per 8 september 2017
volledig eigendom van de Iddink Groep. Hiermee kan zij met de aanwezige kennis binnen
de groep nog betere oplossingen voor het MBO ontwikkelen.
EduArte blijft onderwijsinstellingen in het MBO ondersteunen met de digitalisatie van leerprocessen
en deelnemeradministratie. Sinds 2015 behoort Educus met de producten EduArte en Alluris tot de
Iddink Groep.
Wijnand Spring in ’t Veld (CEO Iddink Groep) zegt over de overname: “Doordat we nu 100% eigenaar
zijn van EduArte biedt dit ons meer mogelijkheden om de aanwezige kennis en oplossingen binnen
de Iddink Groep aan EduArte, en daarmee aan de MBO markt, ten goede te laten komen.“
De afgelopen jaren heeft Topicus Onderwijs een stevige technische basis gelegd voor het huidige
digitale leerplatform EduArte. Educus bracht de kennis van het onderwijsveld in. Doordat EduArte nu
volledig eigendom is van Educus biedt dit binnen de Iddink Groep vele mogelijkheden. Samen met
onze klanten en partners zullen wij het platform verder uitbouwen om instellingen beter te kunnen
ondersteunen in hun digitale transitie.
“Topicus Onderwijs heeft in de afgelopen jaren met veel plezier en passie gewerkt aan de
ontwikkeling van EduArte. Door de wens van de Iddink Groep om Educus en EduArte verder te
integreren met haar andere onderwijsactiviteiten, is het een gegeven voor Topicus Onderwijs nu een
stap terug te doen. Wij zullen in het komende jaar in nauwe samenwerking met de Iddink Groep de
ontwikkeling zorgvuldig overdragen en ondersteuning blijven bieden. Bij deze bedanken we ook de
Iddink Groep, Educus en onze gezamenlijke klanten voor de prettige samenwerking van de afgelopen
jaren, en wensen iedereen nog vele jaren plezier van het mooie product dat we samen hebben
mogen opbouwen”, aldus Olav Løite van Topicus Onderwijs.
Over de Iddink Groep
De Iddink Groep is sinds 2009 gezichtsbepalend in de digitale ontwikkelingen in het onderwijs in
Nederland. Wij ontwikkelen digitale schoolomgevingen en innovatieve leeroplossingen voor meer
dan 2 miljoen gebruikers, die zichzelf dagelijks op hun eigen manier ontwikkelen. De Iddink Groep
heeft in haar productportfolio oplossingen voor onderwijsinstellingen in zowel het voorgezet
onderwijs als in het middelbaar beroepsonderwijs.
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