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IMPACTYOU.
PRIJSLIJST: BOEK(EN) & SOFTWARE TOOLS
VO / VMBO UITGAVEN
Schooljaar 2021 - 2022

Product & Dienst
- ExpeditieMe vo / vmbo
- ExpeditieMe vo / vmbo
-

incl. btw
ISBN 9789082584899
ISBN 9789082584882

Omschrijving

€ 26,95 Studieboek LOB (los, hardcopy).
€ 19,95 Studieboek (PDF versie van hardcopy studieboek).

Licentie Online Profielwebsite
- Licentie Online Profielwebsite bij 1 jaar aanschaf
- Licentie Online Profielwebsite bij 2 jaar aanschaf
- Licentie Online Profielwebsite bij 3 jaar aanschaf
Onderdelen software licentie:
Over mij-tab met persoonlijke video
Dynamische CV + skills en ervaringen
Interactief portfolio waarin samenwerken mogelijk is

Docenten Loopbaanmagazijn (digitaal):

€ 6,50
€ 5,95
€ 5,49

Inclusief
Inclusief
Inclusief Gratis voor docenten en ruimte voor het
geven van complimenten en feedback.
Gratis

- Leshandleidingen en andere ondersteunende lesmaterialen
- Actuele video's en andere bonusmaterialen
- Handige zoekfunctie en ruimte voor maatwerk
Support
- Telefonisch
- Per mail
- 24/7 Online LOB-community voor docenten

Toegang tot persoonlijk digitaal
Kwaliteitenpaspoort, inclusief interactief
portfolio.

Gratis

Bij gebruik ExpeditieMe; niet los te verkrijgen.
Downloadbaar.
Downloadbaar.

085 - 060 4125
info@impactyou.nl
www.facebook.com/regieeigenloopbaan

IMPACTYOU.
PRIJSLIJST: BOEK(EN) & SOFTWARE TOOLS
MBO UITGAVEN
Schooljaar 2021 - 2022

Product & Dienst
- Route LOB mbo
- Route LOB mbo
- Route LOB mbo +
licentie Online Profielwebsite
- Losse licentie
12 maanden (schooljaar)

-

incl.btw

Omschrijving

ISBN 9789082584813
ISBN 9789082584868
ISBN 9789082584844

€ 27,25 Studieboek LOB (los, hardcopy).
€ 21,95 Studieboek (PDF versie van hardcopy studiekboek).
€ 38,25 Studieboek + Online Profielwebsite + Skills

ISBN 9789082584837

+ Interactief portfolio + Videostudio.
€ 11,00 Online Profielwebsite + Skills + Interactief
portfolio + Videostudio.

Onderdelen software licentie:
Online Profielwebsite
Geïntegreerde Videostudio
Dynamische CV / skills omgeving met downloads
Interactief portfolio met student & docent koppeling

Digitaal Loopbaanmagazijn docenten:
- Alle lesmaterialen volgens vaste pedagogische structuur
- Alle PowerPoint presentaties voor alle lessen
- Videomaterialen standaard onderdeel lessen

Inclusief.
Inclusief.
Inclusief.
Inclusief; In bijzonder voor opgaves &
werkstukken en feedback.
Gratis

Bij gebruik Route LOB; niet los te verkrijgen.
Downloadbaar.
Downloadbaar
Downloadbaar + inrichting adhv 		
loopbaancompetenties.
Per nieuwsbrief of aparte mail.

Gratis

Supportdesk.
Er wordt GEEN gebruikgemaakt van de
data van studenten en docenten zoals

- Maandelijkse updates
(Digitale) supportlijn
- Supportlijn
- Reclames & gebruik data door derden

bijvoorbeeld bij Facebook en
Linkedin omgevingen

PRIJSLIJST: DIGITAAL EN INTERACTIEF
VO EN MBO
Schooljaar 2021 - 2022

Vanaf het nieuwe schooljaar zijn ImpactYou en Motile (Taal Integraal) een strategische
samenwerking aangegaan om de LOB methodes ExpeditieMe (VO) en Route LOB (MBO)
in een volwaardige digitale en interactieve vorm aan te bieden. Hiermee komen wij nog
meer tegemoet aan de vraag vanuit het onderwijs LOB in te richten vanuit een
studiewijzer op individueel niveau, waardoor ook gepersonaliaseerd leren mogelijk wordt.
Een kort overzicht van de belangrijkste functionaliteiten en mogelijkheden:
Voortgang monitoren op verschillende niveaus (van studiewijzer, naar module, naar
antwoord per vraag);
Online feedback geven op ingeleverd werk en gemakkelijk switchen tussen een
eerste inleverpoging en een tweede, zodat je kunt zien of de feedback verwerkt is;
Je eigen opdrachten toevoegen aan de bestaande opdrachten;
Keuzemogelijkheden voor de docent/student. In plaats van één opdracht aan te
bieden (de opdracht uit het boek), is er de keuze uit een individuele opdracht, een
groepsopdracht of een creatieve opdracht;
Eigen gemaakte opdrachten toevoegen en integreren in het geheel (gratis).

Product & Dienst

Omschrijving

ExpeditieMe VO					

€ 19.95
€ 29.95

Licentie voor 6 maanden
Licentie voor 12 maanden

Korting 20%

€ 47.95

Bij licentie voor 2 jaar Bij
lcentie voor 3 jaar

Route LOB MBO

€ 19.95
€ 29.95

Licentie voor 6 maanden
Licentie voor 12 maanden

Korting 20%

€ 47.95

Bij licentie voor 2 jaar Bij
lcentie voor 3 jaar

We laten je graag zien hoe de digitale omgeving werkt. Bel of mail ons en wij laten je via een demo zien wat er mogelijk is
voor jou en je school/klas.

PRIJSLIJST: TRAININGEN
Voor docenten / mentoren / LOB begeleiders
Schooljaar 2021 - 2022

Onze methodes kenmerken zich door gebruikersgemak: Docenten kunnen zelf kiezen
welke lessen zij relevant vinden voor hun studenten.
Is er echter de wens voor een vliegende start voor het hele team, dan raden wij aan
om gebruik te maken van een training van onze ImpactYou Academy.
Onze trainers zijn gespecialiseerd in activerend LOB en zullen zorgen voor:
Enthousiasme voor LOB en de methode
Eigen maken van de methode en tools
Aansluiting op de visie van het team en school op LOB
Praktische benadering voor activerende LOB lessen en gesprekken
Product & Dienst

incl.btw

Omschrijving

Speciaal voor het nieuwe schooljaar bieden wij verschillende pakketten aan voor LOB.
Pakket A
Training: 'Klaar voor de start.'

€ 895,-

- Gebruik van de methode en tools
- Differentiëren in LOB
- Raamwerk voor de invulling van de
eerste (semester(s))

Pakket B
Training: 'Klaar voor de start.'

€ 1.595,-

- Gebruik van de methode en tools
- Differentiëren in LOB
- Raamwerk voor de invulling van de
eerste (semester(s))
&
- Didactische aanpak LOB
- Werkvormen LOB
- LOB gesprekstechnieken

€ 2.295,-

- Gebruik van de methode en tools
- Differentiëren in LOB
- Raamwerk voor de invulling van de
eerste (semester(s))
&
- Didactische aanpak LOB
- Werkvormen LOB
- LOB gesprekstechnieken
&
- Evaluatie van gebruik methode en tools
- Inbedden van LOB in het curriculum
- Overdracht van LOB binnen het team

Haal meer uit LOB Training					

Pakket C
Training: 'Klaar voor de start.'

Haal meer uit LOB Training					

LOB verankert training						

ACTIE!
Schrijf je in voor bovenstaande trainingen vóór 31 mei 2021 en ontvang 3 trainingen voor de prijs van 2!
Dus van €2295,- voor €1595,-. Neem contact op en schrijf je team in!
Ga naar https://impactyou-academy.nl/ voor ons complete trainingsaanbod en E-Learning modules.

* Exclusief reiskosten € 0,29 per km of ov o.b.v. 1e klas

Community
PRIJSLIJST: ONDERWIJSCOMMUNITY
VO - VMBO, MBO EN HBO
Schooljaar 2021 - 2022
incl.btw

Product & Dienst
Eigen Onderwijs Community: platform in combinatie
Online Profielwebsite.

Gratis		

Omschrijving
Opzet platform, eigen branding en community
functionliteiten.

Onderdelen Onderwijs Community:
- Opzet platform onder eigen schoolnaam.
Beschikbaarheid alle Community functionaliteiten.
- Koppeling met Online Profielwebsite.
- Wordt ingericht per studierichting.
- Onderdeel van ExpeditieMe(vo) en Route LOB(mbo).

Gratis
Gratis		
Gratis
Gratis		
Gratis

- Integratie Online Profielwebsite (student & docent).

Gratis

Implementatie + activering functies vanuit
Online Profielwebsite.

Abonnement:
- Maandelijkse kosten voor software, hosting, SLA.
- Doorontwikkeling generieke functionaliteiten.

€ 995,Inclusief
Inclusief		

Eenmalige kosten.

Op basis van Moderator beheerdersfuncties.
Automatisch.
Vanaf 100 leerlingen/studenten.
Toepassingen Loopbaan/LOB.

Voorwaarden gratis Community:
- In combinatie met Online Profielwebsite (licentie student).
Mogelijk per studierichting al vanaf 100 leerlingen/
studenten(minimum).
Actief programma voor \ begeleiding Onderwijs
Community. School stelt een of meedere moderators
aan - slb'er, coach, mentor - die de Onderwijs
Community actief houden en beheren.
Deelname bedrijven voor stage / arbeid contacten:
Netwerk en of contacten onderwijsinstelling.

Onderwijsinstelling is eigenaar platform en
moderator voor alle partijen.
Ter dekking Communicatie platform & kosten
ImpactYou. Bij deelname van meer dan 50
ondernemingen ontvangt de onderwijsinstelling
een 20% kick back fee in de vorm van te bepalen
leermiddelen en of andere materialen.

- Jaarlijkse toegangsfee € 99,- per onderneming.

COMMUNITY

BEDRIJVEN

ONDERWIJSINSTELLING

COMMUNITY

PRIJSLIJST: STAGE - ARBEIDSPORTAAL
MBO
Schooljaar 2021 - 2022

Product & Dienst
Eigen community- en arbeidsportaal + mobiel
Eigen community- en arbeidsportaal + mobiel

Abbonoment (per maand):
Maandelijkse kosten voor software, hosting en SLA

incl.btw

Omschrijving

€ 5.000,-		
Gratis		

Eenmalige opstartkosten.				
Implementatie + koppeling matching portaal
vanuit Persoonlijke Profielwebsite.

Afhankelijk van gebruikers.

Overige:
Training tevens onderdeel van eenmalige opstartkosten.
Integratie SBB (stagemarkt.nl) data.
Geen dubbele verwerking van gegevens.
Online Profielwebsite geldt als import stage -en arbeidsportaal gegevens voor studenten. Geen duplicering.
Kosten commerciele matching partijen (regionaal en landelijk) gelden als basis model MBO onderwijs portaal voor
bedrijven.

INTEGRATIE ONLINE PROFIEL WEBISTE
COMMUNITY

ABEIDSPORTAAL

MOBIEL

Contact leggen met ons?

Bel 085 – 060 42 15 of mail naar info@impactyou.nl. Wij staan open voor een gesprek
of presentatie.

Meer weten?

Op https://impactyou.nl/ of https://impactyou-academy.nl/ vind je alle informatie over
onze producten en trainingen.

Toolkit & informatie aanvragen?

Ga naar https://impactyou.nl/aanvragen/ voor het aanvragen van inkijkmateriaal en
brochures van ExpeditieMe en Route LOB. Daarnaast kun je toegang aanvragen tot
onze online omgevingen, zoals het Loopbaanmagazijn en de Online Profielwebsite
(demo versie).
Voor ons complete trainingsaanbod, ga naar https://impactyou-academy.nl/. Daar vind
je tevens alle E-learning trainingen en toepassingen.

Word gratis lid van onze LOB Community voor docenten!

Ben jij een bevlogen docent, mentor of in andere vorm verantwoordelijk voor de
loopbaanontwikkeling- en begeleiding (LOB) van leerlingen en studenten? Wil je meer
uit LOB halen? Heb je behoefte aan structuur, inspiratie en handvatten in je LOBlessen en raak je graag verbonden met andere onderwijsprofessionals? Dan is deze
community dé plek voor jou!
Kijk snel op https://www.facebook.com/groups/regieeigenloopbaan voor meer
informatie.

Gratis dowloads lesmateriaal?

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je elke maand nieuw materiaal van
ons ontvangt. Kijk ook eens op ons Loopbaanmagazijn www.loopbaanmagazijn.com
waar naast de vrije materialen ook de lesmaterialen zijn te vinden (alleen bij afname
van onze toepassingen).

Up to date blijven?

Volg onze blog berichten op https://impactyou.nl/stories/ en laat je verrassen door
onze schrijvers uit het onderwijs met inspirerende artikelen vol tips!!

Colofon

Dit is een uitgave van ImpactYou
Van Asch van Wijckskade 8
3512 VN Utrecht
Netherlands
info@impactyou.nl
www.impactyou.com
www.loopbaanmagazijn.com
www.impactyoucommunity.nl

