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Meest gestelde vragen. Van studenten.
Algemeen.
Waarom moet ik nu opeens een keuzedeel doen?
Met keuzedelen kun je je onderscheiden op de arbeidsmarkt. Er zijn namelijk veel
studenten die dezelfde opleiding doen als jij. Met een keuzedeel kun je tijdens een
sollicitatie laten zien waar je los van je opleiding aan hebt gewerkt. Het HBO werkt al
langer met keuzedelen, daar noemen ze het een ‘minor’.
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 een beetje op Netflix, maar dan voor leren. Je kunt
zelf kiezen welk lesprogramma je wilt volgen en een coach van de school is jouw
persoonlijke begeleider.
Hoe werkt All You Can Learn?
Met All You Can Learn volg je een digitaal lesprogramma in je eigen tempo. Docenten
coachen je gedurende het proces. Je verzamelt in het programma punten en als je
genoeg punten hebt dan kun je examen doen.
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. Coaches kunnen je op afstand
begeleiden.
Wat kost het?
Je betaald per drie maanden voor het gebruik van de bibliotheek. Per drie maanden
betaal je €9,95.
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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.
Inloggen, hoe werkt dat?
Ga naar allyoucanlearn.nl en klik op INLOGGEN. Kies uit het overzicht je school en klik op
‘Verder’. Je kunt nu inloggen met je eigen login gegevens die je van school hebt
gekregen.
Waar activeer ik mijn account?
Als je eenmaal bent ingelogt zie je een rode balk. In deze balk staat de knop
opwaarderen. Één klik hierop brengt je bij het betaalscherm. Je kunt op 3 manieren
betalen: Ideal, Bitcoin of Prepaid.
Heb ik dan toegang tot alle keuzedelen?
Ja, wat ons betreft wel. Je school kan ervoor kiezen om bepaalde keuzedelen niet
toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld wanneer er geen coach voor beschikbaar is. Je
herkent deze keuzedelen aan het oranje slotje waarmee het keuzedeel is vergrendeld.
Hoe start ik met een keuzedeel?
Je kunt bij ieder lesprogramma op de knop ‘aan de slag’ klikken. Als student zie je dan
een welkomstscherm waar je je coach en niveau kunt selecteren. Daarna kun je beginnen
met het maken van de opdrachten.
Ik wil graag een keuzedeel doen, maar deze zit op slot, wat moet ik doen?
Vraag je coach. Hij of zij kan contact opnemen met ons via support@allyoucanlearn.nl of
via 038 20 22 098. Wij kunnen het keuzedeel met één druk op de knop ontgrendelen.
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Opdrachten.
Moet ik alle opdrachten doen?
Nee, je moet gewoon zorgen dat je het aantal XP haalt die je nodig hebt om de
eindopdracht te kunnen doen.
Mag ik ook opdrachten samen met andere studenten uitvoeren?
Ja, dat mag. Naast het XP icoon in de opdracht staat met hoeveel personen je de
opdracht moet uitvoeren. 1P betekent dat je de opdracht alleen moet doen, 2P met zijn
tweeën, en gaan zo maar door. Let op: Opdrachten waarbij staat dat je deze met
meerdere personen moet uitvoeren mag je ook alleen doen. Opdrachten voor 1P moet je
wel altijd alleen doen.
Hoe weet mijn coach waar ik mee bezig ben?
Je coach heeft een overzicht van alle studenten, waarin hij precies kan zien hoeveel XP je
hebt gehaald, wat je hebt ingeleverd en wanneer je voor het laatst bent ingelogd.

Moet mijn coach al mijn opdrachten controleren?
Nee. Je coach kan zelf bepalen welke opdrachten hij controleert.
Wat als een opdracht wordt afgewezen?
Dan wordt het aantal XP weer in mindering gebracht. Je kunt altijd een nieuwe versie van
je opdracht inleveren. Zorg wel dat je betere kwaliteit inlevert.
Wat als mijn opdracht wordt goedgekeurd?
Dan weet je zeker dat deze opdracht van voldoende kwaliteit is. Deze opdracht zal niet de
reden zijn dat je geen examen mag doen.
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Wat als mijn opdracht niet wordt goedgekeurd maar ook niet wordt afgekeurd?
Dat is normaal. Je coach mag namelijk zelf bepalen welke opdrachten hij controleert. Het
kan natuurlijk wel zo zijn dat deze opdracht in de steekproef terecht komt. Je coach moet
de opdracht dan alsnog controleren. En dan maar hopen dat hij de opdracht positief
beoordeeld: anders mag je geen examen doen.
Waarom moet ik vloggen?!
Bedrijven vragen steeds vaker om als onderdeel van de sollicitatie een vlog te maken
waarin je jezelf presenteert. Het is daarom nuttig om dit alvast te oefenen.
Een opdracht is niet uitvoerbaar, wat doe ik?
Vaak kan je coach er een originele draai aangeven waardoor je de opdracht gewoon kunt
maken. Zo niet, dan kun je de opdracht overslaan en je XP met de andere opdrachten
halen.

Examinering.
Wanneer heb ik het programma succesvol afgerond?
Als je de eindopdracht hebt gemaakt. Je eindopdracht gaat pas open als je genoeg XP
(ervaringspunten) hebt gehaald en je coach de willekeurig gegenereerde steekproef heeft
goedgekeurd.
Wat is een willekeurige steekproef?
Als de student voldoende XP heeft gehaald om dan genereert het All You Can Learn
systeem een willekeurige steekproef uit alle opdrachten die je hebt gemaakt. Dit betekent
dat het systeem een x aantal opdrachten selecteert die moeten worden nagekeken. Je
coach moet deze goedkeuren voordat je de eindopdracht kunt doen.
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Hoe kan mijn coach de eindopdracht inzien?
Je coach kan in het dashboard de examenbestanden downloaden. Hier vindt hij ook het
bestand exameninstructie kandidaat. Dit is de eindopdracht.
Als ik een keuzedeel heb afgerond, moet ik dan nog examen doen?
Nee. De eindopdracht is namelijk een valide examenopdracht en je coach heeft van ons
een examenproces ontvangen. Kortom, je eindopdracht is je examen. Let op: je school
kan natuurlijk wel beslissen een ander examen te gebruiken.
Wat als mijn school niet het examen van All You Can Learn gebruikt?
Dan is de eindopdracht een oefenexamen waarna je het examen van je eigen school
volgt.
Kan ik ook vrijstelling krijgen?
Je coach kan je examenproces eerder dan het systeem open zetten. Je coach moet dit
echter wel overleggen met de examencommissie van de school.

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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