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Beste docent,

In deze catalogus vind je ons aanbod leermiddelen, op basis waarvan je de boekenlijst voor schooljaar 2022 - 

2023 kunt samenstellen. Ook dit schooljaar voegen we weer verschillende nieuwe leerprogramma’s toe aan All 

You Can Learn, inclusief examens van gecertificeerd examenleverancier Exa.men. Daarnaast worden huidige 

leerprogramma’s herzien en zijn er voor een aantal leerprogramma’s ook Engelse vertalingen beschikbaar. 

Ook nu kan elke gebruiker met een actief abonnement onbeperkt gebruik maken van één of meerdere 

leerprogramma’s (en examens) uit de bibliotheek. 

Naast de doorontwikkeling van het aanbod, werken we achter de schermen ook hard aan de software waar 

All You Can Learn op draait. Dit alles om blended onderwijs nog beter te faciliteren. Daarom hebben we recent 

een nieuwe coachomgeving geïntroduceerd, waar je als coach nog meer inzicht hebt in jouw leerprogramma’s, 

deelnemers en nakijkwerk. Op die manier wordt het coachen en begeleiden zo makkelijk en efficiënt mogelijk 

gemaakt. Ook hebben we diverse extra opties toegevoegd waarmee je de inhoud van leerprogramma’s aan 

kunt passen. En er staan nog veel meer verbeteringen op de planning!

Uiteraard zijn we ook benieuwd naar jouw input om All You Can Learn te verbeteren. Daarom werken we aan 

een mogelijkheid waarmee je makkelijker feedback met ons kunt delen en op de hoogte kunt blijven van nieuwe 

functionaliteiten. 

Tot slot delen wij in deze catalogus informatie over de verschillende manieren waarop ons team ondersteuning 

biedt bij het inzetten van All You Can Learn. Denk aan onze supportdesk, het Help Center, (knoppen)trainingen en 

gebruikersmiddagen. Natuurlijk vind je ook allerlei relevante informatie op onze website, zoals de maandelijkse 

updates over ons aanbod, de vormgeving & functionaliteiten, opgeloste problemen en overige zaken.

Met veel plezier kijken wij alvast uit naar volgend schooljaar; dat het maar een mooi jaar mag worden, waarin 

het (praktijk)onderwijs weer volledig fysiek kan plaatsvinden. Alleen op die manier wordt blended learning weer 

écht een mix van online en offline leren.

We zien je graag terug in 2022 - 2023!

Hartelijke groet,

Team All You Can Learn



Aanbod keuzedelen 2022 - 2023

Titel Dossiernummer ISBN Examen

Agile game productie K0717 9789083249520 feb. 2023

ARBO, kwaliteitszorg en hulp-

verlening, geschikt voor niveau 2

K0003 9789083061115

ARBO, kwaliteitszorg en hulp-

verlening, geschikt voor niveau 3

K0262 9789083061115

ARBO, kwaliteitszorg en hulp-

verlening, geschikt voor niveau 4

K0263 9789083061115

Begeleider praktijkleren K1226 9789083193311

Belevingsgericht werken K0790 9789083064000

Biobased in jouw beroep van morgen K0622 9789083193397 feb. 2023

Biologische bedrijfsvoering K0890 9789083062167

Blockchain - oriëntatie K1105 9789083064239

Blockchain - verdieping K1114 9789083064246

Combifunctionaris IKC / Brede 

school (Versie 2)

K1292 9789083249506 feb. 2023

Digitale vaardigheden basis K0022 9789083061160

Digitale vaardigheden gevorderd K0023 9789083061160

Diversiteit K0024 9789083193342

Duurzaamheid in het beroep A K0028 9789083062150

Duurzaamheid in het beroep B K0029 9789082570144

Duurzaamheid in het beroep C K0030 9789082570151

Duurzaamheid in het beroep D K0031 9789082570168

Educate Yourself K0877 9789083064031

Eetcultuur en -wensen K0032 9789083064222

Expressief talent K0152 9789083064253

Geriatrische revalidatiezorg K0902 9789083064260

Gezonde leefstijl K0219 9789083062174

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 2 K0224 9789082570113

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 3 K0225 9789082570120

Inspelen op innovaties geschikt voor niveau 4 K0226 9789082570137

Internationaal I: bewustzijn 

(interculturele) diversiteit

K0055 9789083061146

Internationaal I: overbruggen 

(interculturele) diversiteit

K0210 9789083061153

Nieuw

Nieuw

Nieuw

Vernieuwd

Vernieuwd



Titel Dossiernummer ISBN

Internationaal II: werken in het buitenland K0202 9789083061177

Jeugd- en opvoedhulp K0159 9789083193304

Klantcontact en verkoop K0059 9789083061108

Lean en creatief K0512 9789083062136

Leidinggeven K0061 9789082570175

Marketing-communicatie K0464 9789083062181

Mensen met niet-aangeboren hersenletsel K0067 9789083193373 feb. 2023

Ondernemend gedrag (geschikt voor 

niveau 1 en 2)

K0211 9789083061184

Ondernemend gedrag (geschikt voor 

niveau 3 en 4)

K0072 9789083061184

Ondernemend vakmanschap, geschikt 

voor niveau 2

K0753 9789083062105

Ondernemend vakmanschap, geschikt 

voor niveau 3 en 4

K0389 9789083062112

Ondernemerschap mbo K0165 9789083062198

Online marketing en het 

toepassen van e-commerce

K0519 9789083064017

Oriëntatie op ondernemerschap K0080 9789083061139

Peercoaching in de praktijk K0996 9789083064024

Persoonlijk profileren K0877 9789083064031

Praktijkonderzoek K0927 9789083064048

Solliciteren K0097 9789083064291

Specialist baby-ontwikkeling K1266 9789083193335

Toerisme en recreatie in de regio K0387 9789083062129

Trainer-coach overige sporten K0937 9789083064062

Uitvoering geven aan 

verkoopbeleid

K0212 9789083061191

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond 

werken (geschikt voor niveau 2)

K0516 9789083061122

Verdieping blijvend fit, veilig en gezond 

werken (geschikt voor niveau 3 en 4)

K0517 9789083061122

Verdieping 

marketingcommunicatie

K0881 9789083064079

Verrijking leervaardigheden K0440 9789083064086

Visagie (Versie 2) K1243 9789083193359

Voorbereiding hbo K0125 9789083062143

Examen

Nieuw

Vernieuwd

Vernieuwd

Vernieuwd

feb. 2023

feb. 2023



Bovenstaand aanbod (leerprogramma’s en examens) is (uiterlijk) beschikbaar per 19 augustus 2022, tenzij anders 

vermeld. Bij keuzedelen met een        is ook een Engelse vertaling van de meest recente leerset beschikbaar.Een 

aantal keuzedelen zijn per schooljaar 2022 - 2023 niet langer opgenomen in ons aanbod vanwege verschillende 

redenen, onder andere de verlopen geldigheid van het kwalificatiedossier. Dit betreft de keuzedelen ‘Werken 

met baby’s (K0290)’, ‘Praktijkopleider (K0087)’, ‘Werken op de internationale arbeidsmarkt (K0313)’.

Aanbod overige leerprogramma’s 2022 - 2023

Titel

Burgerschap: Economisch

Burgerschap: Politiek-juridisch

Burgerschap: Sociaal-maatschappelijk

Burgerschap: Vitaal

Loopbaanoriëntatie - Deel A: Zelfkennis

Loopbaanoriëntatie - Deel B: Werk vinden

Loopbaanoriëntatie - Deel C: MKB Goed Werknemerschap

Sport en Organisatie (geschikt voor niveau 3 en 4)

Titel Dossiernummer ISBN Examen

Werken met baby’s (Versie 2) K1270 9789083193366

Werken met een industriële robot K1050 9789083193380 feb. 2023

Wijnkennis 2 K0188 9789083249513 feb. 2023

Wijkgericht werken K0186 9789083064093

Zorg en technologie toepassen K0136 9789083193328

Zorg en technologie K0137 9789083064208

Zorginnovaties en technologie K0138 9789083064208

Nieuw

Nieuw



Wij bieden blended leerprogramma’s aan voor elk niveau. Elk leerprogramma bestaat uit theorie en praktische 

opdrachten. Op deze manier krijgen studenten de stof onder de knie door deze direct toe te passen in de 

praktijk! De opdrachten worden ondersteund met interessante (externe) bronnen, zoals video’s, podcasts, 

vragenlijsten etc. Een deel van de opdrachten kunnen studenten zelfstandig uitvoeren, en voor een ander deel is 

samenwerken met medestudenten of collega’s noodzakelijk. Docenten hebben een coachende rol, waarbij ze 

studenten begeleiden en ondersteunen, en hun (online) voortgang monitoren.

Studenten kunnen opdrachten afronden door digitaal het gevraagde bewijsstuk in te leveren; bijvoorbeeld 

een verslag of video. Op die manier bouwen studenten een portfolio op. Met het afronden van opdrachten 

verdienen studenten XP’s, oftewel Experience Points. Deze staan gelijk aan de SBU’s. Tijdens het verzamelen 

van de verschillende XP’s komen alle kerntaken en werkprocessen uit de kwalificatiedossiers aan bod. 

Wanneer studenten een bepaalde hoeveelheid XP’s hebben behaald, kan het examen aangevraagd worden. 

Het leerplatform genereert dan een random steekproef uit de opdrachten. Wanneer een coach deze steekproef 

heeft nagekeken en goedgekeurd, kan het examen worden vrijgegeven. Zodra het leerprogramma succesvol is 

afgerond, ontvangen studenten een bewijs van deelname.

Alle leerprogramma’s die we aanbieden op All You Can Learn, zijn met zorg samengesteld door een team van 

onderwijskundigen en schrijvers. De aangeboden leerprogramma’s dekken het bijbehorende kwalificatiedossier 

volledig en bereiden studenten optimaal voor op hun examen. Toch kunnen we ons goed voorstellen dat 

je als coach wat wilt aanpassen in een leerprogramma, zoals de gebruikte voorbeelden of de hoeveelheid 

opdrachten. Door de inhoud te personaliseren, kun je leerprogramma’s namelijk nog beter laten aansluiten 

bij jouw school, studenten, sector of regio. Om die reden kun je álle leerprogramma’s op All You Can Learn 

bewerken en helemaal naar wens aanpassen!

Over onze leerprogramma’s

Voor de meeste leerprogramma’s is ook een examen beschikbaar. Deze examens zijn gemaakt door 

gecertificeerde examenleverancier Exa.men. Exa.men is een modern examenbureau dat zich toelegt op 

vernieuwende vormen van examineren, waarin technologie een belangrijke rol speelt. Ben je benieuwd naar het 

ontwikkelproces van Exa.men, bekijk dan de animatie op tinyurl.com/animatie-examen.

Het aanbod aan gecertificeerde examens breidt zich steeds verder uit. Daarnaast maakt Exa.men ook examens 

op maat. Heb je behoefte aan een examen voor een specifiek leerprogramma? Neem dan contact op.

Over onze examens

http://tinyurl.com/animatie-examen


Met All You Can Learn hebben gebruikers toegang tot ruim 60 leerprogramma’s. Ondanks deze steeds groter 

wordende bibliotheek kan het zijn dat je toch nog leerprogramma’s mist. Geen probleem, wij maken ook 

leerprogramma’s op maat!

We hebben al met verschillende scholen en expertisecentra nieuwe leerprogramma’s gemaakt, in co-creatie. 

Bijvoorbeeld voor de groene of maritieme sector, en sport- of bakkersopleidingen. Ook kunnen we bestaande 

leerprogramma’s aanpassen zodat ze beter bij een andere doelgroep aansluiten, bijvoorbeeld t.b.v. BBL of 

volwassenenonderwijs. Op All You Can Learn herken je deze maatwerk leerprogramma’s als ‘Original’.

Elke school een Original!

Wil je ook een bestaand leerprogramma beter laten aansluit bij jouw regio, sector of doelgroep? Dan 

personaliseren we het leerprogramma voor jouw school!

Zoek je een leerprogramma dat wij momenteel nog niet aanbieden? Dan ontwikkelen we een geheel nieuw 

leerprogramma!

Biologische bedrijfsvoering

ORIGINAL

K0890 K1105

Blockchain - oriëntatie

ORIGINAL

K0125

Voorbereiding hbo

ORIGINAL



Bij All You Can Learn sluit je een abonnement af waarmee je een bepaald aantal weken onbeperkt toegang 

krijgt tot de gehele bibliotheek: leerprogramma’s én examens. Elke gebruiker heeft een geldig abonnement 

nodig, zowel studenten als coaches. De kosten voor de abonnementen zijn als volgt:

Kosten

Gebruik je All You Can Learn nog niet, en ben je benieuwd naar ons lesmateriaal? Ga dan naar onze website 

voor een proeflicentie. Hiermee kun je (eenmalig) 10 dagen gratis gebruik maken van All You Can Learn!

Zo zet je All You Can Learn op de boekenlijst

Omdat All You Can Learn een digitale bibliotheek is, werken wij niet samen met reguliere distributeurs van 

leermiddelen. Het is dus niet mogelijk om All You Can Learn via bijvoorbeeld Van Dijk, Studers of MBOwebshop 

te bestellen. Om studenten wel te informeren over All You Can Learn, verzoeken wij om de volgende tekst aan 

de boekenlijst toe te voegen:

“De kosten van All You Can Learn kunnen variëren tussen de €14 en €52. 

Je sluit namelijk een abonnement af voor een bepaalde periode. Zodra je 

keuzedelen gaat volgen, ontvang je van je docent instructies over hoe je een 

abonnement kunt afsluiten.”

Icoon Tekst

Een icoon van All You Can Learn is te downloaden via onderstaande URL of QR code:

* Bovenstaande kosten zijn incl. btw, en gelden per 1 augustus 2022.

11 weken

€13,99

22 weken

€24,99

44 weken

€43,99

52 weken

€51,99



We staan het hele jaar voor je klaar!

We willen scholen zo goed mogelijk helpen om All You Can Learn te gebruiken in hun onderwijs! Daarom vind 

je in ons Help Center verschillende artikelen met handleidingen en instructievideo’s, en natuurlijk staat onze 

supportdesk elke werkdag voor je klaar. Ook geven we (gratis) trainingen om het leerplatform beter te leren 

kennen, en organiseren we gebruikersmiddagen om ervaringen uit te wisselen.

Wanneer scholen voor het eerst gebruik gaan maken van All You Can Learn, kunnen we een gratis training 

verzorgen (digitaal of op locatie). Hierbij tonen we docenten hoe All You Can Learn werkt en wat de functionaliteiten 

zijn van de verschillende knoppen. Na deze training kunnen docenten direct aan de slag, en kunnen zij ook hun 

studenten wegwijs maken op het platform!

Verder delen we via onze website allerlei relevante informatie. Denk bijvoorbeeld aan een maandelijkse update 

over ons aanbod, de vormgeving & functionaliteiten, opgeloste problemen en overige zaken. Daarnaast schrijven 

we diverse artikelen, die bijvoorbeeld dieper ingaan op specifieke leerprogramma’s. Wil je niets missen, volg 

ons dan ook op LinkedIn en YouTube! Hier delen we namelijk regelmatig updates, activiteiten en tips.

Wil je meer weten over het aanbod voor schooljaar 2022 - 2023, een gratis demonstratie inplannen, of heb je 

een andere vraag? Neem dan contact op, ons team staat voor je klaar!

All You Can Learn

Valkenbergweg 24

8026 RK Zwolle

www.allyoucanlearn.nl

support@allyoucanlearn.nl

+31 (0)38 202 2098

LinkedIn

YouTube

Help Center

Prijswijzigingen en typfouten voorbehouden.

http://www.allyoucanlearn.nl
mailto:support@allyoucanlearn.nl 
https://www.linkedin.com/company/all-you-can-learn1/
https://www.youtube.com/channel/UCRUwYtG4PH4KIMcYw0y8AGA
https://ondersteuning.allyoucanlearn.nl/nl
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