Leermiddelen voor uitbestede leerlingen
Bestelinstructie
Als je door een VO-school bent uitbesteed aan het VAVO Lyceum, zorgt het VAVO
Lyceum voor jouw verplichte leermiddelen. We huren boeken voor jou bij Van Dijk
Educatie (VDE). Onderstaande code kun je eenmalig gebruiken om de leermiddelen te
bestellen voor jouw vakken. Kijk goed of je voor de juiste vakken bestelt.
Voor onterecht bestelde leermiddelen krijg je achteraf alsnog de rekening.
1. Ga naar: boeken.vavolyceum.nl
2. Vul onderstaande code in.

…....
3. Vul alles in volgens de stappen op de website:
◦ Naam
◦ E-mailadres
◦ Huisadres
◦ Opleidingsniveau
◦ Vakkenkeuze
◦ Opleidingslocatie
4. Je krijgt per e-mail een bevestiging van het VAVO Lyceum voor welke vakken je de
'gratis' leermiddelen besteld hebt.
5. Het VAVO Lyceum geeft jouw bestelling van leermiddelen door aan Van Dijk (VDE).
Van VDE krijg je een bevestigingsmail van de bestelling en een klantnummer.
Met dit klantnummer en je postcode kun je inloggen op vandijk.nl en zo alles van je
bestelling zelf controleren. (VDE klantenservice 088-20 30 303)
Heb je alle boeken besteld? Als extra controle kun je op onze website vavolyceum.nl
onder de tab praktische informatie bij boeken kijken. Daar staan per opleiding alle
boeken van alle vakken.
6. Bestel de verplichte aanvullende leermiddelen.
Sommige vakken hebben verplichte leermiddelen die je zelf moet betalen
(atlas, leesboeken, woordenboeken). Ook zijn er vakken met keuze-artikelen (bijv.
antwoordenboekjes) die je kunt aanschaffen. Via de link in de bevestigingsmail kom
je meteen op de website van VDE bij de lijst met aanvullende materialen van jouw
opleiding. Lukt dit niet, log zelf bij vandijk.nl in.
7. Je kunt bij VDE vaak kiezen tussen huren en kopen, tussen nieuwe en tweedehands
boeken. Er zijn ook verschillende betalingsmogelijkheden. Van deze bestelling krijg je
van VDE ook een bevestigingsmail.

8. Alle bestelde leermiddelen worden zo spoedig mogelijk op je huisadres bezorgd.

