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SchoolMaster bestaat deze maand 8 jaar. In die 8 jaar zijn we van een kleine
partij in de markt van administratieve software, uitgegroeid tot marktleider. We
zijn begonnen met 6 SchoolMasters, 50 klanten en 1 product. Inmiddels
bedienen we ruim 470 klanten in het voortgezet onderwijs en het beroeps- en
volwassenenonderwijs, hebben we een professionele organisatie van ruim 60
mensen, leveren we met de Magistersuite meerdere administratieve producten
en staan we aan de vooravond van de lancering van Magister 5.
Iddink is van oorsprong een leverancier van schoolboeken
en zeer actief in de markt van het ontsluiten van (digitale)
leermiddelen. Iddink bedient zo’n 250.000 leerlingen in
Nederland en is initiatiefnemer van onder andere Bloqs en
Eduroute, hét centrale start- en registratieportaal voor de
ontsluiting van digitaal lesmateriaal.
Leerlingen in het VO en BVE krijgen hiermee rechtstreeks
toegang tot hun digitale leermiddelen vanuit de elektronische leeromgeving van
de school of de distributeur.
SchoolMaster en Iddink gaan hun krachten, kennis en ervaring bundelen. We zijn
beide actief in dezelfde segmenten van de onderwijsmarkt en passen uitstekend
bij elkaar door onze producten en diensten, de benadering van de klanten en de
markt, onze strategie, de visie op het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke
producten en door de manier van ondernemen.
Eén van de gebieden die we samen willen uitwerken, is de elektronische
leeromgeving. Samen zijn we in staat om een leeromgeving neer te zetten
waarbij administratie en (digitaal) leren optimaal zijn geïntegreerd. Zo kunnen
we schoolorganisaties één modulair platform voor leerlingen, ouders en
personeel aanreiken.
Het huidige management van SchoolMaster, gevoerd door Siebrand Dijkstra en
Jan Dijkema, zal aanblijven. Siebrand Dijkstra zal de rol van technisch directeur
op zich nemen. Hij zal zijn taken op het gebied van techniek en innovatie binnen
het ontwikkelteam van SchoolMaster voortzetten. De continuïteit van de
producten, diensten, service en ondersteuning van SchoolMaster blijft
gewaarborgd. Onze klanten kunnen blijven rekenen op de kwaliteit en de
persoonlijke benadering die ze van ons gewend zijn.
Als u vragen hebt, kunt u contact opnemen met commercieel directeur Jan
Dijkema op telefoonnummer 058 – 298 7171.

