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Een docent die werkte met meerdere

studieboeken koos voor Select & Learn, omdat

het toeliet om hoofdstukken uit verschillende

publicaties te selecteren en aan te vullen met

eigen materiaal. Het resultaat? Een blended

Select & Learn, met alleen de noodzakelijke

inhoud voor de student. En dat 45% goedkoper

dan de aankoop van de boeken die eerder op de

literatuurlijst stonden.



De uitdaging: hoge kosten

voor en beperkt gebruik van

studiemateriaal

De docent van een Vlaamse hogeschool werkte

met meerdere gepubliceerde studieboeken van

verschillende uitgeverijen, waaronder Psychologie

van de levensloop van Acco Learn. Dat maakte dat

de studenten alleen al voor dat vak veel moesten

betalen voor al het studiemateriaal. Bovendien

gebruikte de docent niet de volledige inhoud van

alle studieboeken tijdens de lessen. 

Studiemateriaal op maat van de docent en de

vakinhoud was dus de ideale manier om alle

behoeftes in te lossen.

De oplossing: Select & Learn

Select & Learn maakt het mogelijk om blended

studiemateriaal 100% op maat te ontwerpen. Het

idee is eenvoudig: je selecteert de Acco-content

die aansluit bij je vakinhoud en vult die aan met

eigen materiaal zoals extra hoofdstukken, slides,

voorbeelden,… Acco Learn doet de rest. Zo

werkte het dus ook voor deze docent.

Eerst analyseerde de docent samen met een

leerconsulent van Acco Learn de vakinhoud en het

leerproces. Goed studiemateriaal is activerend, je

moet het samenstellen met sterk didactisch proces

in het achterhoofd. 

De docent en de leerconsulent selecteerden

samen de blended Acco Learn-content die een-

op-een aansloot bij de vakinhoud. Ten slotte

voegde de docent ook eigen studiemateriaal toe. 

De prijs van het nieuwe Select & Learn-studieboek

lag een stuk lager dan de prijs van het originele

studiemateriaal. De docent ging akkoord en Acco

Learn startte het productieproces op.

Tijdens dat proces stond de docent in nauw

contact met een Acco Learn-redacteur die de

kwaliteit nauwlettend in het oog hield. Van zodra

de docent de proefdruk goedkeurde, ging het

Select & Learn-studieboek in druk. Na druk werd

het via de vertrouwde distributiekanalen aan de

studenten geleverd en kreeg de docent een eigen

exemplaar. 

Het resultaat: een

goedkopere, blended

publicatie op maat 

De studenten leren vanaf nu uit een blended Select

& Learn-publicatie op maat die bestaat uit 6

hoofdstukken uit het boek Psychologie van de

levensloop en 5 hoofdstukken uit het boek

Algemene Psychologie, inclusief de bijbehorende

online oefeningen. 

Bovendien voegde de docent meerdere

hoofdstukken eigen materiaal toe. Op die manier

creëerden we samen een blended studieboek

waarin de student alle essentiële content vindt. 

En dat 45% goedkoper dan de aankoop van alle

studieboeken die voordien op de literatuurlijst

stonden. 
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Als docent zet je je elke dag in om je

studenten te ondersteunen bij het leren.

Acco Learn geeft, samen met jou,

leeroplossingen vorm die ervoor zorgen dat

je studenten een aangenaam en succesvol

leerproces ervaren, met een optimaal

resultaat.
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