
Zelf leermiddelen bestellen voor het VAVO Lyceum 2022-2023 
 

 

Bestelinstructie  

(Vanaf 1 juli kun je bestellen. Advies bestel vóór je zomervakantie) 

1. Ga naar Bestel jouw leermiddelenpakket op www.vandijk.nl. 

2. Vul de plaats in waar je naar school gaat (Utrecht of Amersfoort). 

3. Selecteer ROC Midden Nederland VAVO. 

4. Kies je opleiding en daarmee je leermiddelenlijst. 

5. Log in met je eigen privé e-mailadres en wachtwoord of 

maak een account aan met je eigen privé e-mailadres via ‘registreren’. 

6. Selecteer je keuzevakken. 

Op deze sitepagina vind je ook je pakketnummer. 

Pakketnummers van de opleidingen: 

2.697/10090 vmbo 1-jarig 
2.697/10088 havo schakel  
2.697/10089 havo 1-jarig 
2.697/10091 vwo 1-jarig 
2.697/10092 schakelopleiding hoger onderwijs 
2.697/10093 schakelopleiding mbo 

(Rekenmachine Casio FX-82 MS [2nd ed.] : aanschaf zie advies bovenaan elk opleidingenpakket) 

7. Kies voor ‘ik ben leerling en bestel voor mezelf’ 

8. Per leermiddel kun je aangeven of je het wel of niet wilt bestellen en 

soms kiezen voor huren of kopen. 

De verplichte leermiddelen (al aangevinkt) moet je aanschaffen of al in je bezit hebben! 

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

Betalen in termijnen: kijk op vandijk.nl voor de voorwaarden. 

10. Je bestelling wordt op het opgegeven huisadres bezorgd. 

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

leesboeken, reader…). 

 

Digitaal materiaal wordt online voor je klaargezet in de app “VAVO Bundle” op Mijn 

ROCMN. Je moet dan wel besteld hebben via VanDijk en met je eigen privé e-mailadres. 

Tijdens de introductie wordt dit op school toegelicht. 

 

Controle 

Binnen 24 uur krijg je een bevestigingsmail van VanDijk met informatie over je bestelling, 

levering en klantnummer. Alle informatie kun je ook terugvinden door in te loggen op vandijk.nl 

(klantenservice: info@vandijk.nl ; 088-20 30 303 op werkdagen van 8.30-17.00u). 

 

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

vandijk.nl via Mijn VanDijk (binnen 14 dagen!). 

 

Heb je besteld wat nodig is? Voor extra controle kun je kijken op vavolyceum.nl bij boekenlijsten. 

Daar staan per opleiding alle boeken van alle vakken. 
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