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Wie zijn wij?

Lesboeken

Webshop

Smart e-learning

Smart Educational Tools is een kleinschalige uitgever die praktisch en innovatief lesmateriaal ontwikkelt. 
Dit lesmateriaal past bij de vraag van het beroepsonderwijs. We ontwikkelen lesmateriaal om mbo- 
studenten vanuit alle opleidingsroutes (BOL, BBL, Derde leerweg) op te leiden tot alerte, vakbekwame 
beveiligers op niveau 2 en 3.

Om het vak te leren bieden we blended lesmethoden aan. Zo kan de student op zijn eigen manier 
leren en oefenen.

Elk hoofdstuk start met leerdoelen en eindigt met een overzichtelijke samenvatting. De lesstof wordt 
ondersteund door voorbeelden uit de praktijk en bevat aansprekend beeldmateriaal. De inhoud sluit 
aan bij het kwalificatiedossier van de SBB en de theorie-examens van de SVPB en is samengesteld door 
autoriteiten uit het vakgebied en het onderwijs.

In onze webshop zijn de lesboeken en smart-e-learning los en in verschillende samengestelde 
pakketten te bestellen. www.smarteducationaltools.nl

De digitale leeromgeving van Smart Educational Tools 
biedt veel mogelijkheden voor de student en docent. Voor 
de student zijn er o.a. veel oefenvragen, zelftoetsen en een 
MemoTrainer waarmee de vragen opnieuw worden aange-
boden om te oefenen.  De e-learning is ook via de gratis app 
beschikbaar.

Voor de docenten is er, afhankelijk van de opleiding/module, 
aanvullend materiaal beschikbaar zoals PowerPointpresen-
taties, extra opdrachten en extra video’s. Bekijk de demo om 
een indruk te krijgen van de digitale leeromgeving.

Klik op mij!

http://www.smarteducationaltools.nl
https://smart-e-learning.anewspring.nl/do?action=addDemoProduct&productId=522
https://smart-e-learning.anewspring.nl/do?action=addDemoProduct&productId=522


De voordelen voor 
de student

De voordelen voor 
de docent

V-game

Lesboeken:

 Die aansluiten op het kwalificatiedossier

 Die aansluiten op de theorie-examens van SVPB

 Met gemakkelijk leesbare tekst inclusief veel  
 praktijkvoorbeelden en samenvattingen

Smart-e-learning, onze digitale leeromgeving  
met o.a.:

 De lesboeken als bladerboek (dus altijd de boeken  
 bij de hand)

 Samenvattingen van de lesstof

 Bij elk hoofdstuk veel oefenvragen 

 Animaties en video’s om de tekst te ondersteunen

 Video’s om te oefenen met waarnemen  
 en rapporteren

 Zelftoetsen met 40 vragen en tijdslimiet zoals het  
 examen van de SVPB

 Gratis app om overal lessen te kunnen  
 voorbereiden, lezen en oefenen

 MemoTrainer waarin de vragen via een algoritme  
 opnieuw aangeboden worden

Gratis gebruik van de digitale  
leeromgeving met o.a.:

 Toegang tot inhoud zoals de  
 student die ook krijgt

 Inzicht in voortgang van student

 Mogelijkheid om opdrachten of  
 extra zelftoetsen te activeren

 PowerPointpresentaties om  
 tijdens de les te gebruiken

 Extra opdrachten en video’s

Ondersteuning vanuit Smart  
Educational Tools:

 Snel contact via telefoon of mail

 Hulp bij vragen over smart-e- 
 learning

 Mogelijkheid om op de locatie  
 of via Teams uitleg/toelichting  
 te krijgen

 Mogelijkheid tot maatwerk

Als aanvulling op het lesmateriaal van de opleiding Beveiliger 
heeft Smart Educational Tools een educatieve game voor de  
(aankomende) particulier beveiliger ontwikkeld. V-game is 
een kruising tussen een entertainmentgame en een (digitaal)  
leermiddel.

In V-game nemen studenten een kijkje in de wereld van 
de beveiliging door beveiligingsrondes te lopen. Ze leren 
incidenten correct afhandelen en communiceren volgens 
protocol. De koppeling van een spelvorm en leerdoelen uit 
de praktijk helpt studenten zich te verbeteren in hun vak op 
verschillende onderdelen.

De onderwerpen en leerdoelen sluiten aan op de (praktijk)
exameneisen van de SVPB. Zo worden studenten klaarge-
stoomd voor de praktijk!  

Bekijk de trailer

https://assets.explain.nl/trailer/trailervgame.mp4
https://assets.explain.nl/trailer/trailervgame.mp4


Meer weten over ons  
lesmateriaal?
Wij komen graag bij jou langs! Neem contact op met  
Angela Malenstein via mail of telefoon. Een afspraak via 
MS Teams is ook mogelijk.

Contactgegevens

eX:plain
Disketteweg 6
Postbus 1230
3800 BE Amersfoort
www.smarteducationaltools.nl 

Smart Educational Tools
033-4892965
set@explain.nl


