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PRIJSLIJST: BOEK(EN) & TALENTENPASPOORT

VO / VMBO UITGAVEN 

Schooljaar 2022 - 2023

-  ExpeditieMe vo / vmbo    ISBN 9789082584899  € 26,95  Studieboek LOB (los, hardcopy).
-  ExpeditieMe vo / vmbo   ISBN 9789082584882  € 24,95  Studieboek (los, digitaal).
-  Talentenpaspoort   ISBN 9789082584837  € 12,00   Online Profielwebsite + Skills + Interactief   
   12 maanden (schooljaar)      Portfolio + Videostudio.

Onderdelen talentenpaspoort (licentie):     
-  Online Profielwebsite       Inclusief.
-  Dynamische CV / skills omgeving met downloads    Inclusief.
-  Interactief portfolio met student & docent koppeling    Inclusief; In bijzonder voor opgaves &   
        werkstukken en feedback.
-  Geïntegreerde Videostudio     Inclusief. 

Docenten Loopbaanmagazijn (digitaal):   Gratis  Bij gebruik ExpeditieMe; niet los te verkrijgen.
-  Leshandleidingen en andere ondersteunende lesmaterialen  Downloadbaar.
-  Actuele video's en andere bonusmaterialen    Downloadbaar.
-  Handige zoekfunctie en ruimte voor maatwerk   

Support       Gratis
-  Telefonisch       085 - 060 4215 
-  Per mail        info@impactyou.nl
-  24/7 Online LOB-community voor docenten    www.facebook.com/regieeigenloopbaan

Product & Dienst               incl.btw  Omschrijving



PRIJSLIJST: BOEK(EN) & TALENTENPASPOORT

MBO UITGAVEN 

Schooljaar 2022 - 2023 

-  Route LOB mbo   ISBN 9789082584813 € 27,25  Studieboek LOB (los, hardcopy).
-  Route LOB mbo   ISBN 9789082584868  € 25,25 Studieboek (los, digitaal).

    Let op! Voor het nieuwe schooljaar is de combinatie Route LOB MBO + Talentenpaspoort vervallen 
    (ISBN 9789082584844).  De combinatie moet nu apart worden besteld op basis van Route LOB 
    ISBN 978908258413 + licentie ISBN 9789082584837.

Onderdelen Talentenpaspoort (licentie):     
-  Online Profielwebsite       Inclusief.
-  Dynamische CV / skills omgeving met downloads    Inclusief.
-  Interactief portfolio met student & docent koppeling    Inclusief; In bijzonder voor opgaves &  
        werkstukken en feedback.
-  Geïntegreerde Videostudio     Inclusief.

Docenten Loopbaanmagazijn (digitaal):   Gratis  Bij gebruik Route LOB; niet los te verkrijgen.
-  Leshandleidingen en andere ondersteunende lesmaterialen   Downloadbaar.
-  Actuele video's en andere bonusmaterialen    Downloadbaar 
-  Handige zoekfunctie en ruimte voor maatwerk   

Support       Gratis
-  Telefonisch       085 - 060 4215 
-  Per mail        info@impactyou.nl
-  24/7 Online LOB-community voor docenten    www.facebook.com/regieeigenloopbaan

Product & Dienst               incl.btw  Omschrijving

Route LOB is ook als 

volwaardige int
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Talentenpaspoort: Het digitale groeidocument naast je diploma dat laat zien 
wie je bent!

VO - VMBO en MBO 

Schooljaar 2022 - 2023  

    Talentenpaspoort

Talentenpaspoort:
-   Licentie 12 maanden  ISBN 9789082584837 € 12,00   Online Profielwebsite + Skills + Interactief  
            Portfolio + Videostudio.

Product & Dienst     incl.btw   Omschrijving

Talenten in beeld brengen
Iedereen heeft wel ergens talent voor, maar hoe kom je daar dan achter? Praten over de 
kwaliteiten die iemand heeft is vaak al een uitdaging, laat staan de stap naar waar het 
echte talent ligt. Of je nu docent, loopbaanbegeleider, coach, mentor of buddy bent, bij 
het begeleiden van talent is het de kunst erachter te komen over welke vaardigheden 
en unieke eigenschappen iemand beschikt. Met het Talentenpaspoort bereik je dat de 
persoon die je begeleidt leert uitgaan van zijn eigen kracht en talent, waarbij groei en 
ontwikkeling direct inzichtelijk worden gemaakt. Het laat dus zien wat iemand ‘in huis 
heeft’ en brengt in beeld wat je allemaal kan en hoe je dat kunt inzetten in de toekomst.

Vakoverstijgend en reist altijd mee 
Het Talentenpaspoort kan zowel los als in combinatie met een of meerdere van onze 
lesmethodes worden toegepast. Zie hiervoor ook de prijslijsten voor ExpeditieMe, Route 
LOB en Global Impact/Burgerschap, waar de licentieprijs voor het Talentenpaspoort is 
opgenomen. De leerling/student is en blijft eigenaar.  



     6 maanden  12 maanden  2 jaar (23% korting)  3 jaar (33% korting)
-   Personal Impact  ISBN op aanvraag € 17,95  € 24,95  € 38,50   € 49,95 
-   Global Impact   ISBN op aanvraag € 17,95  € 24,95  € 38,50   € 49,95  
  

-   Taal Integraal Nederlands ISBN op aanvraag € 22,50  € 32,50  € 49,95   € 64,95
-   Taal Integraal Engels ISBN op aanvraag n.v.t  € 17,95  n.v.t.   n.v.t.

Voor volledige prijzenoverzicht ga naar https://motile.nl

Product & Dienst     Prijzen incl. btw - licentieperiodes

Sinds het schooljaar 2021 zijn ImpactYou en Motile 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 gepersonaliseerd leren mogelijk wordt. 
Daarnaast lanceren wij vanaf het schooljaar 2022-2023 onze nieuwe lesmethode Global 
Impact: de op maat gemaakte methode Burgerschap voor het mbo.
Global Impact is de eerste methode burgerschap voor het mbo die zich richt op de 
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Een actuele methode waarin 
het gaat over de belangrijkste politieke kwesties en internationale uitdagingen voor 
de toekomst. De 17 ontwikkelingsdoelen vormen de kapstok voor de 4 dimensies 
van burgerschap: sociaal-maatschappelijk, politiek-juridisch, economisch en vitaal 
burgerschap. Per doel komen alle 4 de dimensies terug.

Binnen het veelzijdige onderwijsplatform worden tevens de integrale lesmethodes voor 
Nederlands en Engels aangeboden. Ga naar https://www.motile.nl voor meer informatie. 

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: DIGITAAL / INTERACTIEF

VO EN MBO 

Schooljaar 2022 - 2023 

&

Route LOB is ook als 
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onder de naam Personal
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PRIJSLIJST: TRAININGEN 

VOOR DOCENTEN, MENTOREN EN LOOPBAANBEGELEIDERS

Schooljaar 2022 - 2023

-  Pakket A ''Klaar voor de start''   € 895,-*  - Gebruik van methode en tools   
        - Raamwerk voor de invulling van 
          het schooljaar

-  Pakket B ''Haal meer uit LOB''   € 1695,-*  - Pakket A     
        - Didactische aanpak LOB
        - LOB gesprekstechnieken

-  Pakket C ''LOB verankert''    € 2450,-*  - Pakket A en B    
        - Borging LOB
        - Verdiepende gesprekstechnieken
     
-  Oog voor talent      € 1795,- (dag)* - Coachen op talent 
      € 995,- (dagdeel)* - Growth mindset voor docent en   
          student 
        - Talentdidactiek 

-  Activerend hybride en online lesgeven  € 1795,- (dag)* - Techniek lesgeven via videotool 
      € 995,- (dagdeel)* - Contact hebben en houden met alle  
          studenten    
           - Didactische aanpak van hybride en online  
          lessen 
        - Activerende (online) werkvormen

-  Coachen in de klas     € 1795,- (dag)* - De docent als coach  
      € 995,- (dagdeel)* - Eigenaarschap vergroten
        - Coachend lesontwerp
        - Feedback geven
        - Formatief evalueren 

-  Activerend coachend begeleiden    € 1795,- (dag)* - De zesde rol van de leraar  
      € 995,- (dagdeel)* - Coaching van jouw studenten
        - Gesprekstechnieken coaching.
        - Casuïstiek

Product & Dienst             Vrij van btw         Omschrijving

Een vliegende start.
Onze ImpactYou Academy biedt trainingen aan om teams een vliegende start te geven in 
het werken met onze methodes en tools. Daarnaast is er breed aanbod op het gebied van 
talentontwikkeling, coachend begeleiden en activerend lesgeven. Ga naar 
https://impactyou-academy.nl/ voor meer informatie.

Onze trainingen kenmerken zich door: 
-   Activerende training 
-   Praktijk staat centraal 
-   Ervaring in het onderwijs 

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



PRIJSLIJST: COMMUNITY PLATFORM

VO - VMBO en MBO 

Schooljaar 2022 - 2023

-  Eigen community platform   € 3.495,00   Opzet platform, eigen branding en   
        community functionliteiten.

-  Integratie Talentenpaspoort (student & docent) € 995,00   Implementatie + activering functies vanuit  
        Talentenpaspoort 

Abonnement (per maand):
-  Maandelijkse kosten voor software, hosting en SLA Inclusief 
-  Doorontwikkeling generieke functionaliteiten  Inclusief      

Kosten per gebruiker:    Per maand.
-  Tot 500 gebruikers    € 3,00  
-  501 - 1000 gebruikers    € 2,50  
-  1001 - 5000 gebruikers    € 1,95  
-  Meer dan 5000 gebruikers    € 1,75  

Product & Dienst     incl.btw   Omschrijving

COMMUNITY

COMMUNITY

BEDRIJVEN ONDERWIJSINSTELLING

De Onderwijscommunity: een ‘Level Playing Field’.
Iedereen gelijke kansen op een stageplek en toekomstige baan. We creëren concreet 
een ‘Level Playing Field’. Studenten presenteren zich via hun eigen Talentenpaspoort 
en Onderwijscommunity aan het bedrijfsleven. Iedere student krijgt dezelfde kansen 
geboden en wordt actief begeleid in het pro leren/zichtbaar maken van zichzelf en zijn/
haar loopbaanontwikkeling. Vanuit het onderwijsprogramma waarin onze tools en de 
lesmethodes zijn verweven gaat de docent/mentor/slb’er coachend te werk, waardoor 
de student meer regie ervaart en zelf leert om in actie te komen. Wanneer je een stap 
verder gaat door je eigen studenten, docenten en bedrijvennetwerk te verbinden via een 
professionele Onderwijscommunity speel je in op de behoefte aan het contact dat er op 
dit moment ontbreekt. Dit is essentieel voor het initiëren en (verder) ontwikkelen van een 
duurzame relatie tussen studenten, alumni, het onderwijs en het werkveld. 



PRIJSLIJST: COMMUNITY- EN MATCHINGSPORTAAL

MBO 

Schooljaar 2022 - 2023 

-  Eigen community- en matchingsportaal  € 5.000,-   Eenmalige opstartkosten.
-  Eigen community- en matchingsportaal  Gratis    Implementatie + koppeling matchingsportaal   
        vanuit het Talentenpaspoort. 
Abonnement (per maand):
-  Maandelijkse kosten voor software, hosting en SLA   Afhankelijk van gerbuikers, groei model.
-  Basis maand Fee     € 250,-  Per maand 
-  Tot en met 200 gebruikers    € 3,-  Per gebruiker
-  Van 201 - 300 gebruikers    € 0,85  Per gebruiker 
-  Van 302 - 500 gebruikers     € 0,60  Per gebruiker
-  Van 501 - 1000 gebruikers    € 0,50  Per gebruiker

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

Product & Dienst     incl.btw   Omschrijving

IMPACTYOU. 

Van Talentenpaspoort naar stage en eerste baan
Bedrijven krijgen exclusieve toegang tot jullie eigen community- en matchingsportaal. 
Aangesloten bedrijven zitten op de eerste rang bij het spotten van jong talent uit de 
branche en ontdekken als eerste hoe zij studenten voor het werkveld en hun eigen stage- 
en werkplekken kunnen enthousiasmeren en informeren. Daarnaast komen zij op een 
eigentijdse (bij de student en onderwijs passend) wijze snel in contact met studenten en 
de onderwijsinstelling en wordt er samengewerkt vanuit een gezamenlijke passie voor het 
(toekomstige) beroepenveld. 

COMMUNITY-
PORTAAL

MATCHINGS-
PORTAAL

BEDRIJVEN

STAGE



Contact leggen met ons?
Bel 085 – 060 4215 of mail naar info@impactyou.nl. Wij staan open voor een gesprek, 
demo of presentatie.

Meer weten?
Op https://impactyou.nl/, www.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, Personal Impact en Global Impact. 
Daarnaast kun je toegang aanvragen tot onze online omgevingen, zoals het 
Loopbaanmagazijn en het Talentenpaspoort (proefperiode).

Wordt 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 
LOB-lessen 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 downloads lesmateriaal?
Meld je aan voor onze nieuwsbrief en wij zorgen dat je elke maand nieuw materiaal 
van ons ontvangt https://impactyou.nl/gratis-lob-materiaal. 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 onze sites: https://impactyou.nl/stories/ en https://
impactyou-academy.nl/blog/ 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.nl
www.talentenpaspoort.nl
www.impactyou-academy.nl
www.motile.nl
www.loopbaanmagazijn.com


