
Maak een 
eigen original!
Een leerprogramma op maat, dat perfect aansluit bij de behoefte van 

jouw school.



Stel je voor: onderwijsmateriaal net zo uniek als jouw school!
Elke school is uniek, en heeft een unieke visie op onderwijs. Daarnaast geeft een school onderwijs aan eigen 

studenten, opleidingen en sectoren, binnen een geheel eigen regio. Onderwijsmateriaal is echter niet uniek, maar 

generiek, waardoor het vaak niet volledig aansluit bij de behoeftes van een school. Ook komt het regelmatig 

voor dat onderwijsmateriaal over specifieke onderwerpen nog volledig ontbreekt.

Het is echter noodzakelijk dat onderwijsmateriaal goed aansluit bij de (beroeps)praktijk. Daarom faciliteren 

we bij All You Can Learn dat scholen passend en uniek onderwijs kunnen ontwikkelen en aanbieden. Onze 

oplossing hiervoor? Het ontwikkelen van een ‘Original’!

Een Original is een leerprogramma op maat, dat perfect aansluit bij de behoefte van jouw school. Bij de 

ontwikkeling van een Original zijn er twee opties mogelijk:

Een Original past perfect bij jouw unieke doelgroep, opleiding en regio

Volgens ons is de toekomst van leren en ontwikkelen de combinatie van 

online en offline leren. Online hebben we namelijk altijd en overal toegang 

tot onderwijsmateriaal. Desondanks blijft offline begeleiding en leren in de praktijk altijd onmisbaar. Wanneer 

wij leerprogramma’s (op maat) ontwikkelen, is ons uitgangspunt dus altijd blended learning. Originals worden 

dus deels online, en deels offline aangeboden.

Een bestaand leerprogramma aanpassen

Op All You Can Learn zijn al diverse blended leerprogramma’s 

beschikbaar. Door een van deze bestaande leerprogramma’s 

aan te passen, kun je het personaliseren en zo beter laten 

aansluiten bij jouw doelgroep, opleiding en regio. Er is 

vanalles mogelijk! Denk bijvoorbeeld aan het aanpassen van 

het keuzedeel ‘Leidinggeven’, zodat het geschikt wordt voor 

volwassenenonderwijs en het werkveld. Of het aanpassen 

van het keuzedeel ’Inspelen op Innovaties’, speciaal voor de 

de technische sector. Of juist het leerprogramma ‘Toerisme 

en recreatie in de regio’ aanpassen, zodat je specifiek kunt 

focussen op de provincie Limburg. 

Een geheel nieuw leerprogramma ontwikkelen

Het is natuurlijk ook mogelijk om een leerprogramma 

te ontwikkelen waar op dit moment nog geen 

onderwijsmateriaal voor beschikbaar is. Of, wellicht heb je 

zelf al onderwijsmateriaal liggen dat je als leerprogramma 

op een nieuwe manier wilt aanbieden. Geen probleem, ook 

dat kunnen we samen ontwikkelen! Denk bijvoorbeeld aan 

leerprogramma’s over hele specifieke onderwerpen, zoals het 

leggen van een teakdek op een jacht, of het verzorgen van 

vogels.

https://allyoucanlearn.nl/


De ontwikkeling van een Original, van A tot Z
We maken een Original altijd in co-creatie. Samen met inhoudsdeskundigen van een school, bedrijf of 

expertisecentrum, ontwikkelen onze (onderwijskundige) projectleiders de inhoud van een leerprogramma. 

Het is belangrijk dat een school een inhoudsdeskundige aandraagt die zowel volledig op de hoogte is van 

het onderwerp, alsook voldoende tijd heeft om samen te werken tijdens de onderwijsontwikkeling. Het is ook 

mogelijk om een Original te ontwikkelen samen met andere scholen, of bijvoorbeeld een bedrijf. De ontwikkeling 

van een leerprogramma bestaat uit verschillende fases:

Ontwikkelen van de blauwdruk

Op basis van de inventarisatie maken we een zogenaamde blauwdruk. De blauwdruk is het 

onderwijskundige ontwerp achter elk leerprogramma, waarin we de didactiek uiteenzetten. Hierin 

beschrijven we de opbouw van het leerprogramma in hoofd- en subonderwerpen. Ook bedenken we 

een eerste opzet qua uitwerking; waar behandelen we theorie, en waar komen praktische opdrachten? 

In de blauwdruk houden we rekening met zowel het online deel, als het offline deel van het blended 

leerprogramma. De blauwdruk wordt besproken, feedback wordt verwerkt en na goedkeuring gaan we 

pas door naar de volgende fase.

Optioneel - Ontwikkelen van een examen

Meestal wordt een leerprogramma afgesloten met een examen. Indien gewenst kunnen we bij een 

Original ook een examen ontwikkelen, dat goed aansluit op het leerprogramma. Voor de ontwikkeling 

van examens werken wij samen met een gecertificeerde examenleverancier: exa.men. Door een examen 

te ontwikkelen met een gecertificeerde examenleverancier, wordt de vaststelling van het examen door 

de examencommissie makkelijker.

Inventarisatie van de inhoud

We starten met een globale inventarisatie van de inhoud van het leerprogramma. We bekijken wat 

er eventueel al aanwezig is, bijvoorbeeld in het geval van een bestaand leerprogramma, of wanneer 

je als school al onderwijsmateriaal hebt liggen. Ook bespreken we de doelgroep, de omvang en 

exameneisen of leerdoelen van het leerprogramma. Uiteraard denken we ook mee over de praktische 

inzet van het eindresultaat. Op die manier krijgen we scherp welke inhoud nog aangepast, toegevoegd 

en verzameld moet worden.  Hoe meer inhoud er (nieuw) geschreven moet worden, hoe omvangrijker 

het ontwikkeltraject.

Verzamelen van de inhoud

Dankzij de blauwdruk weten we precies welke inhoud aan bod komt in het leerprogramma. Het is nu 

zaak om alle beschikbare en noodzakelijke inhoud te verzamelen. We kunnen inhoud van een bestaand 

leerprogramma gebruiken of onderwijsmateriaal dat binnen jouw school al aanwezig is. Indien mogelijk 

kunnen we onderwijsmateriaal ook inkopen bij externe leveranciers.

https://exa.men/


Het is mogelijk dat All You Can Learn alle fases van het ontwikkelproces uitvoert. Echter willen we elke school ook 

de mogelijkheid geven om het ontwikkelproces steeds meer in eigen handen te nemen. Indien gewenst, trainen 

wij de interne inhoudsdeskundigen en onderwijsontwikkelaars om te ontwikkelen volgens onze werkwijze. Zo 

kan een school zich het ontwikkelproces steeds meer toe-eigenen, stap-voor-stap. Het begint bijvoorbeeld met 

zelf een blauwdruk ontwikkelen, en eindigt in de ontwikkeling van een volledig blended leerprogramma!

(Her)schrijven van de inhoud

Deze fase draait om het herschrijven van bestaande inhoud en het schrijven van nieuwe of aangepaste 

inhoud. Dit doen we uiteraard op basis van de blauwdruk, en passend bij de doelgroep. Het eindresultaat 

is de uitwerking van alle theorie, kennisvragen en praktijkopdrachten van het leerprogramma. De 

uitgewerkte inhoud wordt besproken, feedback wordt verwerkt en bij goedkeuring maken we het 

leerprogramma op.

Optioneel - Multimedia productie

Bij elk leerprogramma is boeiende en meeslepende inhoud essentieel. Daarom kunnen we elk 

leerprogramma verrijken met diverse multimedia; denk aan foto’s, video’s, animaties, interactieve 

widgets, quizvragen, of 360° experiences. Indien multimedia niet aanwezig zijn, kunnen we deze 

produceren.

Opmaken van het leerprogramma

In deze fase maken we het leerprogramma op, en plaatsen we alle inhoud in de afgesproken online 

omgeving.

Final check en feedback

Wanneer het leerprogramma beschikbaar is in de online preview omgeving, vindt er een final check 

plaats door de betrokken inhoudsdeskundige(n). Na het verwerken van de laatste feedback is de 

Original klaar voor livegang!



Bepaal zelf voor wie jouw Original toegankelijk is
Het intellectuele eigendom van een Original ligt bij de maker(s) van het leerprogramma. Daarom bepaal je als 

maker(s) ook zelf voor wie een Original toegankelijk is. Het merendeel van de Originals wordt gedistribueerd via 

het leerplatform All You Can Learn. Dit blended leerplatform bevat ca. 60 leerprogramma’s, en wordt gebruikt 

door ruim 50 mbo-scholen en meer dan 70.000 gebruikers.

Bij het distribueren van een Original via All You Can Learn zijn er drie opties:

Bij alledrie de bovenstaande opties is een geldig abonnement op All You Can Learn noodzakelijk. Dit geldt ook 

voor maker(s) van een Original. Bekijk de website voor de meest actuele abonnementskosten.

Het is ook mogelijk om een Original niet te distribueren via All You Can Learn. We ontwikkelen dan een geheel 

eigen blended leerplatform op maat, ook wel een Academy genaamd. Een Academy kent verschillende extra 

voordelen ten opzichte van All You Can Learn. Zo bepaal je als school of organisatie zelf welk aanbod beschikbaar 

is op je eigen Academy. Ook kan een Academy gebruikt worden door verschillende eindgebruikers; niet alleen 

reguliere (mbo) studenten, maar ook (volwassen) cursisten, deelnemers, klanten en professionals. Verder bepaal 

je zelf het business model achter een eigen Academy; krijgen eindgebruikers via een abonnement toegang 

tot alle leerprogramma’s, of moeten ze juist betalen per leerprogramma? We informeren je graag over alle 

mogelijkheden en de ontwikkelkosten van een Academy!

De Original is toegankelijk voor alle 

aangesloten scholen en gebruikers

Op deze manier kan iedere student of docent gebruik maken van 

het ontwikkelde onderwijs-materiaal, zonder extra kosten. All You 

Can Learn heeft de gebruiksrechten van het leerprogramma, en 

verzorgt het onderhoud en het up-to-date houden van de inhoud.

De Original is toegankelijk voor bepaalde 

scholen en gebruikers, tegen betaling

Als maker(s) van een Original kun je er ook voor kiezen dat alleen 

bepaalde scholen gebruiksrechten van het leerprogramma 

krijgen. Zij kunnen de gebruikersrechten afkopen, tegen een 

vergoeding die je als maker(s) van een Original zelf bepaalt. Op 

deze manier wordt een deel van de geïnvesteerde ontwikkelkosten 

weer terugverdiend. Bij deze manier van distribueren komt het 

onderhoud en het up-to-date houden van de inhoud voor de 

rekening van de maker(s), tenzij hier een onderhoudscontract 

voor wordt afgesloten.

De Original is alleen toegankelijk voor de maker(s)

Tenslotte kun je ervoor kiezen om een Original alleen toegankelijk 

maken voor de school en/of scholen die hebben bijgedragen aan 

de ontwikkeling van het leerprogramma. Ook bij deze manier 

van distribueren komt het onderhoud en het up-to-date houden 

van de inhoud voor de rekening van de maker(s), tenzij hier een 

onderhoudscontract voor wordt afgesloten.

https://allyoucanlearn.nl/aanbod-en-kosten/


Zij gingen je voor
We hebben al met verschillende scholen en expertisecentra Originals gemaakt, bijvoorbeeld voor de groene en 

maritieme sector, en sport- en bakkersopleidingen. Bekijk hieronder een aantal voorbeelden:

Met het ROC van Amsterdam hebben we de Original ‘Educate yourself’ 

gemaakt. Deze Original is een aanpassing van het bestaande keuzedeel 

Persoonlijk profileren (K0877). De Original is zo aangepast dat onderwerpen 

als discriminatie, racisme, ongelijkheid en diversiteit centraal staan. De 

Original wordt aangeboden via All You Can Learn en is toegankelijk voor alle 

aangesloten scholen en gebruikers, zonder extra kosten. 

Met de publiek-private samenwerking House of Digital hebben we twee 

Originals gemaakt over Blockchain. De Originals worden aangeboden via 

All You Can Learn en zijn toegankelijk voor alle aangesloten scholen en 

gebruikers, zonder extra kosten. 

Met 8 samenwerkende mbo-scholen hebben wij diverse Originals gemaakt, 

geschikt voor bakkers en voedingspecialisten. De Originals worden 

aangeboden via All You Can Learn en zijn toegankelijk voor andere scholen 

en gebruikers, tegen betaling.

Wil je weten hoe het Friesland College het maken van drie Originals 

(Inspelen op innovaties, Leidinggeven, Duurzaamheid) heeft ervaren? 

Bekijk dan eens deze video!



Een Original ontwikkelen met All You Can Learn
All You Can Learn is een product van Brainstud. Bij Brainstud zijn we van mening dat onderwijs voor iedereen, altijd 

en overal toegankelijk moet zijn. Daarom ontwikkelen wij EdTech oplossingen waarmee onderwijsinstellingen, 

opleiders en organisaties een moderne aanpak van leren kunnen faciliteren.

All You Can Learn is een leerplatform dat scholen faciliteert om blended learning optimaal in te zetten. Op All 

You Can Learn publiceren we generieke leerprogramma’s én Originals; leerprogramma’s op maat. Een Original 

sluit niet alleen perfect aan bij de behoefte, doelgroep, opleiding en regio van een school, maar is ook een waar 

visitekaartje.

Meer weten over het ontwikkelproces, de distributiemogelijkheden of de ontwikkelkosten van een Original? 

Kijk op www.allyoucanlearn.nl/maatwerk of mail naar info@allyoucanlearn.nl!

Met het Clusius College, Aeres mbo en Zone.college hebben we verschillende 

‘Houder van ...’ leerprogramma’s ontwikkeld, bijvoorbeeld ‘Houder van 

herpeten’. Met deze Originals worden cursisten uit het werkveld voorbereid 

op het halen van een erkend certificaat, dat wettelijk verplicht is voor de 

beroepsgroep. De Originals worden aangeboden via een eigen Academy.

Met het ROC Friese Poort hebben we verschillende Originals ontwikkeld, 

voor zowel de reguliere mbo-studenten, als voor deelnemers van 

bedrijfsopleidingen en externe partners. De Originals worden aangeboden 

via een eigen Academy. Gaandeweg hebben we de verschillende fases uit 

het ontwikkelproces overgedragen, zodat zij de ontwikkeling van blended 

leerprogramma’s binnenkort volledig in eigen handen hebben.

https://allyoucanlearn.nl/maatwerk/

