Boekenoverzicht 2020

BSPBookstore is de uitgeverij van CRAFT-Education. CRAFT-Education heeft een Learning ecosysteem waarmee we leren
organiseren voor onderwijs en bedrijfsleven op basis van de laatste stand van de techniek. Dit kunnen we garanderen door
samen met partners modules voor het onderwijs en bedrijfsleven te ontwikkelen.
CRAFT-Education bestaat uit 4 pijlers, namelijk het partnerprogramma, people 4.0, opleidingen en een uitgeverij.

Partnerprogramma
De partners zijn de leveranciers van de bedrijven. Zij hebben de laatste stand van de technologie en de kennis hiervan. In
samenwerking met hen maken wij hier lesmateriaal voor wat zij zelf kunnen gebruiken (bijvoorbeeld om hun dealers op te leiden), maar wat wij ook terugbrengen richting de bedrijven, onze opleidingstak en naar de scholen via de uitgeverij. Zo vloeit
de laatste stand van technologie door de gehele keten.

People 4.0
De doelgroep hier is bedrijven. Bedrijven waar een noodzaak is om (interne) kennis te borgen en waar men in kaart wil hebben waar de medewerkers staan ten opzichte van hun functie. Hier hebben we een tool voor welke deze op zowel softskill
als hardskillsniveau (kennis en vaardigheden) in beeld brengt en deze afzet tegen het gewenste niveau.

Opleiden
Wij hebben een aantal crebo-erkende opleidingen waar wij zelf de diplomering voor mogen doen. Dit doen we om een
voorbeeldfunctie te zijn naar andere opleiders. Door gebruik te maken van onze methode en bijbehorend lesmateriaal in te
zetten. Daarnaast bieden wij cursorisch onderwijs aan, waarin iemand een losse module kan volgen. Dit kan zowel bij ons
als intern binnen bedrijven.

Uitgeverij
Veel van het materiaal wat we ontwikkelen vloeit via de uitgeverij terug naar de scholen. Daarnaast gebruiken wij dit materiaal zelf ook in onze cursussen en opleidingen.

Learning Management Systeem
BSPBookstore maakt onderwijs persoonlijk. Met onze bewezen methode gaat een lerende zelfstandig en op zijn/haar eigen
tempo door het lesmateriaal. De methode is zo opgezet dat men leert denken als een expert. Een expert heeft een bepaalde
manier van denken (structuur) om tot het gewenste resultaat te komen. Het lesmateriaal biedt deze structuur, in het begin
volledig gestuurd, daarna steeds meer zelfstandig. Uitgangspunt is dat er iedere keer resultaat behaald wordt. Dit zorgt voor
motivatie en drive tijdens het leren. De methode wordt gestuurd door een e-learningsysteem wat ervoor zorgt dat er direct
feedback beschikbaar is en waarmee een expert zijn/haar studenten kan volgen. Het Learning Management Systeem bevat
de mogelijkheid om leren inzichtelijk te maken en hierdoor leren goed te organiseren.
De prijzen in deze uitgave zijn incl. 9%BTW.

Badges
Vanuit CRAFT-Education worden er digitale certificaten uitgegeven, genaamd Badges. Deze Badges zijn gekoppeld aan de
toetsactiviteiten binnen de modules. Deze badges worden ook uitgegeven richting de partners en bedrijfsleven met als doel
uniformiteit te creëren in leeractiviteiten binnen de branche. Aankomend jaar willen we CRAFT Pathways gaan ontwikkelen
waarmee we de behaalde badges kunnen koppelen aan Crebo-leerpaden. Op deze manier ziet de lerende (zowel uit school
als bedrijfsleven) direct wat zijn leerstatus is ten opzichte van een bepaald landelijk niveau. Dit moet het startpunt zijn van een
leven lang leren in de techniek. Onderstaand een aantal voorbeelden van Badges die te behalen zijn

SolidWorks
Iedere uitgave incl. e-learning omgeving

2018-2019
SolidWorks Basis
SolidWorks Gevorderd
SolidWorks Compleet*

9789492682093
9789492682109
9789492682116*

€ 47,50
€ 47,50
€ 65,00

9789492682246
9789492682253
9789492682260*

€ 47,50
€ 47,50
€ 65,00

9789492682451
9789492682468
9789492682475*

€ 47,50
€ 47,50
€ 65,00

9789492682482
9789492682499
9789492682505*

€ 36,50
€ 36,50
€ 52,00

*basis en gevorderd

2019-2020
SolidWorks Basis

SolidWorks Gevorderd
SolidWorks Compleet*
*basis en gevorderd

2020-2021
SolidWorks Basis
SolidWorks Gevorderd
SolidWorks Compleet*
*basis en gevorderd

Economy versie (zwart-wit, A4-formaat)
SolidWorks 2020-2021 Basis en e-learning
SolidWorks 2020-2021 Gevorderd en e-learning
SolidWorks 2020-2021 Basis en Gevorderd + e-learning
*basis en gevorderd

€ 42,€ 42,-

Autodesk Inventor
Iedere uitgave incl. e-learning omgeving

2018
Inventor Basis
Invenor Basis (first angle)
Inventor gevorderd
Inventor gevorderd (first angle)
Inventor Compleet*
Inventor Compleet (first angle)*

9789492682031
9789492682055
9789492682048
9789492682062
9789492682079
9789492682086

€
€
€
€
€
€

47,50
47,50
47,50
47,50
65,00
65,00

9789492682277
9789492682284
9789492682291
9789492682307
9789492682314
9789492682321

€
€
€
€
€
€

47,50
47,50
47,50
47,50
65,00
65,00

9789492682512
9789492682529
9789492682536
9789492682543
9789492682550
9789492682567

€
€
€
€
€
€

47,50
47,50
47,50
47,50
65,00
65,00

*basis en gevorderd

2019
Inventor Basis
Invenor Basis (first angle)
Inventor gevorderd
Inventor gevorderd (first angle)
Inventor Compleet*
Inventor Compleet (first angle)*
*basis en gevorderd

2020
Inventor Basis
Inventor Basis (first angle)
Inventor gevorderd
Inventor gevorderd (first angle)
Inventor Compleet*
Inventor Compleet (first angle)*
*basis en gevorderd

Economy versie (zwart-wit, A4-formaat)
Autodesk Inventor 2019
Basis en Gevorderd
+ e-learning
versie first angle

9789492682574

€ 52,50

9789492682574

€ 52,50

Autodesk Inventor 2020
Basis en Gevorderd
+ e-learning
versie first angle

€
€
€
€

42,42,42,42,-

Technisch tekeninglezen
Iedere uitgave incl. e-learning omgeving

2018
Technisch tekeninglezen
Technisch tekeninglezen (first angle)
Tekeninglezen praktijk
Tekeninglezen praktijk (first angle)

9789492682130
9789492682147
9789492682154
9789492682161

€
€
€
€

52,50
52,50
36,00
36,00

9789492682338
9789492682345
9789492682376
9789492682383

€
€
€
€

52,50
52,50
36,00
36,00

2019
Technisch tekeninglezen
Technisch tekeninglezen (first angle)
Tekeninglezen praktijk
Tekeninglezen praktijk (first angle)

2020
Technisch tekeninglezen

9789492682581

€ 52,50

€ 42,-

9789492682604
9789492682598

€ 52,50
€ 36,00

€ 42,€ 25,-

9789492682611

€ 36,00

€ 25,-

Technisch tekeninglezen
(first angle)
Tekeninglezen praktijk
Tekeninglezen praktijk
(first angle)

Economy versie (zwart-wit 17x24 cm)
Technisch tekeninglezen
2020 (first angle)

9789492682628

€ 35,00

Vorm- en plaatstoleranties
Iedere uitgave incl. e-learning omgeving
Vorm- en plaatstoleranties 2018
Vorm- en plaatstoleranties 2019
Vorm- en plaatstoleranties 2020

9789492682192
9789492682390
9789492682635

€
€
€

42,42,42,-

€ 28,-

Economy versie (zwart-wit 17x24 cm)
Vorm- en plaatstoleranties 2020

9789492682642

€ 25,-

Geometrische meettechniek
Iedere uitgave incl. e-learning omgeving
Basis meten 2020

9789492682369

€ 32,-

Economy versie (zwart-wit 17x24 cm)
Basis meten 2020

CNC/CAM programmeren
Iedere uitgave incl. e-learning omgeving
CNC programmeren 2020 basis
HSMWorks 2020 basis
Autodesk Inventor CAM 2020 basis

9780492682659
9789492682673
9789492682697

€
€
€

36,36,36,-

9780492682666

€

28,-

9780492682703

€

28,-

Economy versie
CNC programmeren 2020 basis
(zwart-wit 17x24 cm)

Autodesk Inventor CAM 2020 basis
(zwart-wit A4)

€ 32,€ 32,€ 32,-

9789492682710

€ 28,-

Materiaalkunde
Iedere uitgave incl. e-learming omgeving
Algemene metaalkunde

9789492682420

€ 52,-

Economy versie (zwart-wit 17x24 cm)
€ 44,-

Algemene metaalkunde

Verspanen
Iedere uitgave incl. e-learming omgeving
Verspanen basis
Verspanen gevorderd
Verspaningstechnologie

9789492682727
9789492682734
9789492682741

€ 42,€ 42,€ 47,-

9789492682765

€ 42,-

Engineering
Tandwielkunde
Incl. e-learning omgeving

Technische berekeningen
Incl. e-learning omgeving

9789492682406

€ 62,50

Verwacht in juli 2020
Lean operation excellence
9789492682758
Lassen basis
Plaatwerk en constructie basis
CNC programmeren draaien voor de HAAS-machine

€ 42,-

(verschijnt in juli 2020)
(verschijnt in juli 2020)

Voordelen E-learning omgeving
-

Volledige ondersteuning bij het lesmateriaal.
Studenten kunnen eigen voortgang zien.
Leraar heeft complete overzicht van zijn/haar studenten.
Combinatie boek en e-learning is volledig zelfsturend.
Eenvoudig inleveren en beoordelen van offline maakopdrachten.
Leraar fungeert als expert, studenten krijgen bijsturing waar nodig.
Te bereiken vanuit veel verschillende media (computer, tablet, telefoon).

Zelf een kijkje nemen op de E-learningomgeving? Stuur een mail naar
bestelling@bspbookstore.nl en wij zorgen dat je een inlog krijgt met een democursus. Deze
cursus laat je zien hoe het lesmateriaal van BSPBookstore eruit ziet.

BSPBookstore
Dukaat 17
5751 PW, Deurne
bestelling@bspbookstore.nl
www.bspbookstore.nl
BSPBookstore is onderdeel van CRAFT Education B.V. Voor meer informatie kijk op www.bspbookstore.nl

