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Meest gestelde vragen. Van docenten.
Algemeen.
Wat is All You Can Learn?
All You Can Learn is een digitale bibliotheek vol met keuzedelen. Het product is gemaakt
door uitgeverij Brainstud B.V. Het lijkt op Netflix, maar dan voor leren. De student kan zelf
kiezen welk lesprogramma hij wil volgen en jij als docent begeleid de student als coach.
Hoe werkt All You Can Learn?
Met All You Can Learn volgt de student een digitaal lesprogramma in zijn eigen tempo.
Als docent coach je de student gedurende het proces. De student verzamelt punten
middels opdrachten in het lesprogramma. Wanneer er genoeg punten zijn behaald volgt
er een afsluitend examen.
Is dit systeem ook geschikt voor een BBL student?
Zeker. Het systeem is zo gemaakt dat het niet per se op school hoeft worden uitgevoerd.
Sterker nog, veel opdrachten vinden plaats in de praktijk. Als coaches kun je op afstand
de student begeleiden.
Wat kost het?
De student betaald per drie maanden voor het gebruik van de bibliotheek. Per drie
maanden betaalt hij €9,95.

Account: activeren en inloggen.
Kan ik een gratis proefaccount krijgen?
Ja. Dit kun je zelf regelen. Dit doe je door in te loggen op All You Can Learn en in de rode
balk te klikken op GRATIS +10. Dit geeft je recht op 10 dagen gratis gebruik.
Hoe bestel ik prepaid codes voor mijn studenten?
Als organisatie kun je prepaid codes bestellen. Neem daarvoor contact op met onze
support afdeling via support@allyoucanlearn.nl of telefonisch via 038 20 22 098. We

1 van 3

Brainstud B.V.
Westerlaan 51-2
8011 CA Zwolle

hebben de volgende gegevens nodig: aantal prepaid codes, tijdsduur per code (3, 6, 9 of
12 maanden), de factuurgegevens en het e-mailadres voor digitaal factureren?

Keuzedelen.
Kunnen er ook nieuwe keuzedelen aan de bibliotheek worden toegevoegd?
Ja. Onderwijsinstellingen en bedrijven kunnen ervoor kiezen om samen een keuzedeel op
All You Can Learn te produceren. Brainstud zal dan op basis van de wensen een
projectvoorstel maken.
Kan ik opdrachten personaliseren?
Een school of afdeling kan er voor kiezen om binnen een keuzedeel een eigen
opdrachtenset te publiceren. Bijvoorbeeld specifiek voor een branche of voor een
bepaalde regio. Neem hiervoor contact op met support, via support@allyoucanlearn.nl of
via 038 20 22 098.
Kan ik ook keuzedelen in de bibliotheek onzichtbaar maken?
Nee, hoewel programma’s door de onderwijsinstelling vergrendeld kunnen worden kunnen
ze niet onzichtbaar gemaakt worden. Wij geloven namelijk in All You Can Learn en we
willen studenten en docenten inspireren met nieuw modern lesmateriaal.
Een link werkt niet, wat doe ik?
Iedere coach heeft binnen het keuzedeel een feedback knop. Deze vind je aan de
rechterkant van het scherm. Benoem hier het probleem en wij lossen het zo snel mogelijk
op.

Examinering.
Bevat het keuzedeel ook een examen?
Ja. De eindopdracht is een valide examenopdracht. Je ontvangt van ons een uitgewerkt
examenproces waarin de examinering wordt beschreven. Let op: De school kan ervoor
kiezen om een ander examen te gebruiken.
Zijn jullie een gecertificeerd examenleverancier?
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Bijna. Wij zitten in het proces om het certificaat van examenleverancier MBO te mogen
voeren. Wij verwachten eind 2018 het certificaat te krijgen.
Wanneer heeft de student het programma succesvol afgerond?
Als de student de eindopdracht heeft gemaakt. De eindopdracht gaat pas open als de
student genoeg XP (ervaringspunten) heeft gehaald en jij als coach een willekeurig
gegenereerde steekproef hebt goedgekeurd.
Hoe werkt de willekeurige steekproef?
Wanneer de student voldoende XP heeft gehaald om de steekproef te mogen doen dan
genereert ons systeem een willekeurige steekproef uit alle opdrachten die hij heeft
gemaakt. Jij als coach moet deze goedkeuren voordat de student de eindopdracht kan
doen.
Hoe kan ik de eindopdracht inzien?
Als coach kun je in je dashboard examenbestanden downloaden. Hier vind je ook het
bestand exameninstructie kandidaat. Dit is de eindopdracht.

Privacy.
Voldoen jullie wel aan alle regels met betrekking tot privacy?
Ja. Wij hebben het privacy convenant getekend en zullen met je onderwijsinstelling een
verwerkingsovereenkomst tekenen. Deze overeenkomst voldoet aan de laatste
regelgeving van AVG.
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