
Zelf leermiddelen bestellen voor het VAVO Lyceum  
Bij VanDijk vind je onze boekenlijst 2018 2019  

Bestelinstructie (vanaf 1 juni kun je bestellen) 
1. Ga naar www.vandijk.nl  

2. Bij Bestel jouw leermiddelenpakket vul je de gevraagde gegevens in. 

3. Bestellen met pakketnummer:  

klik op ‘ik heb een pakketnummer’ en vul het juiste pakketnummer in. 

4. Of: Kies de plaats waar je naar school gaat, de goede school en opleiding. 

5. Registreer je als nieuwe klant, of login als je al klant bent. 

6. Klik op het keuzescherm je vakken aan. 

7. Per leermiddel (niet gratis) kun je aangeven of je het wel of niet wilt bestellen en  

of je het wilt huren of kopen. 

8. Er volgt een pagina met allerlei schoolspullen die je kunt bestellen, 

maar die niet door school zijn voorgeschreven. 

9. Doorloop de stappen om de betaling af te ronden. 

Je kunt kiezen voor betalen in termijnen. 

10. Je bestelling wordt op het opgegeven thuisadres bezorgd. 

Sommige zaken die je bestelt krijg je via school geleverd (abonnement, kluis). 

Digitaal materiaal wordt online voor je klaargezet in “Bundle” op school. 

De pakketnummers van de opleidingen: 

VMBO  
 □  8.697/10090  vmbo 1-jarig  
 
HAVO  
□  8.697/10088   havo schakel  
□  8.697/10089  havo 1-jarig  
 
VWO  
□  8.697/10091  vwo 1-jarig  
 
SCHAKELOPLEIDING HOGER ONDERWIJS  
□  8.697/10092  schakelopleiding hoger onderwijs  
 
SCHAKELOPLEIDING MBO  
 □  8.697/10093  schakel mbo  

Controle 
Van VanDijk krijg je een bevestigingsmail met alle informatie over je bestelling, levering en 

je klantnummer. Als je inlogt met je inloggegevens op www.vandijk.nl kun je alle informatie 

terugvinden (VanDijk klantenservice 088-20 30 303). 

Check je pakket direct na ontvangst! Meld schade, ontbreken van titels enz. op 

mijnvandijk.nl (binnen 14 dagen!). 

 

Heb je besteld wat nodig is? Voor extra controle kun je kijken op onze website 

www.vavolyceum.nl bij boekenlijsten. Daar staan per opleiding alle boeken van alle vakken. 
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