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Cor de Ridder



HTML 5

Na zomervakantie alle modulen in html 5

(ook voor iPad en nieuwe browsers)

Zie schema op volgende pagina voor geldigheid licenties



HTML 5

Licentie later 
ingevoerd

Licentie later 
ingevoerd

Tot zomervakantie 

- Blijft in deze versie

- Voortgang bewaard



Uw opmerkingen . . 

Vorig jaar: opmerkingen over praktijkopdrachten

Dit jaar: opmerkingen over theorie in BWInet 

• Besproken door regiocoördinatoren

• Verwerkt in de nieuwe html versie

• Blijf uw opmerkingen aanleveren

We verwerken die in nieuwe versies



Wensen aanvullingen

WENSEN ontvangen via website en regiobijeenkomsten

Beschikbaar in Community o.a.:

• Extra toetsing

• Tekening lees opdrachten en bestek lezen

• Antwoorden vragen praktijkopdrachten

Inzet voor komend schooljaar:

• Additionele producten, zoals basisvaardigheden, Excel 

opdrachten, basisbegrippen, . . . . 

• Mist u iets . . . laat weten



Bestelproces

Afleveradres

Tijdelijk wijzigen:

Op scherm

Permanent wijzigen:

Via secretariaat

Factuur:

Volgt gegevens in ons 

facturatiesysteem

Wijzigen: secretariaat



Bestelproces

Referentie: voor uw financiële administratie



Bestelproces

Leverweek: bij schoolvakanties. Levering in dié week

‘zo snel mogelijk’: uitgeleverd als gereed. Uiterlijk in bovenste 

week op scherm (in dit voorbeeld week 24).



Inloggegevens leerling

1

2



Inloggegevens leerling



Toevoegen keuzevakken



Wijzigen groepsnaam



TIP: neem schooljaar op in groepsnaam

(bijvoorbeeld: 2017–2019 KB BWI)

Wijzigen groepsnaam



Wettelijk:

• Voor drukwerk: 6% BTW

• Voor digitaal: 21% BTW

Wachtend op Europese wetgeving:

• Platform: digitaal: 0% BTW

Europese wetgeving komt er nog niet

Platform moet voor digitaal naar 21% BTW

Vanwege vele gebruik prijs met zelfde bedrag omlaag

BTW op leermiddelen



BTW tarief was:

• Digitaal: 0%

• Papier (opdrachtboekjes): 6% 

BTW tarief wordt (belastingtechnische reden):

• Digitaal: 21%

• Papier (opdrachtboekjes): 6% 

BTW op leermiddelen



• Module kostte ex BTW: € 33,75

• BTW: € 1,01 

• Incl BTW: € 34,76

Platform neemt (voorlopig) prijsstijging voor rekening

• Nieuwe prijs ex BTW: € 30,50

• BTW: € 4,12 

• Incl BTW: € 34,62

BTW op leermiddelen


