
   

 

 

       

 

datum: 19 maart 2020  ons kenmerk: PVB2020.0021         betreft:  bestellen via boekhandels 

Geachte heer/mevrouw , 

Graag willen we u middels deze brief informeren over het bestellen van lesmateriaal van 

het Platform vmbo BWI via boekhandels. Bestelt u de materialen van het Platform niet via 

een boekhandel? Dan kunt u deze brief als niet verzonden beschouwen.  

 

De huidige situatie 

Tot 1 juni 2020 kunnen materialen van het Platform worden besteld zoals u bent gewend. 

Via de webshop op www.vmbo-bwi.nl of via de boekhandels. U ontvangt de 

praktijkopdrachten op papier, en de licentiecodes als PDF bestand per mail.  

 

Toekomstige situatie 

Vanaf 1 juni 2020 kunt u nog steeds bestellen via de webshop op www.vmbo-bwi.nl. U 

ontvangt de praktijkopdrachten op papier. Het Platform slaat de stap van licentiecodes in 

PDF echter over. De licenties worden in plaats daarvan direct beschikbaar gesteld in de 

online leeromgeving van het Platform!  

 

Dit levert verschillende situaties op: 

 

• Bestelt u als school rechtstreeks in de webshop van het Platform? Dan komen de 
licenties direct beschikbaar in de online leeromgeving.   

 

• Bestelt u via een boekhandel anders dan Iddink of The Learning Network (o.a. van 
dijk, studers en studiestore), dan kunnen zij tijdens het bestelproces de licenties 
direct in de online leeromgeving plaatsen. 
 

• Bestelt u via The  Learning Network (o.a. van dijk, studers en studiestore) of 
Iddink? Het is helaas niet gelukt om met deze partijen tot afspraken te komen. We 
adviseren u om direct bij ons in de webshop te bestellen.  

 
Goedkeuring van verschillende partijen 

Hoewel wij ons best doen om het bestellen van onze leermiddelen goed te regelen, kan 

het zijn dat de indruk bestaat dat de overeenkomst met de boekhandel rechtstreeks 

bestellen niet toestaat. In bijna alle gevallen is het echter toegestaan buiten de 

overeenkomst met de boekhandel te bestellen, omdat zij besloten hebben de producten 

van het Platform niet te leveren. 

 

http://www.vmbo-bwi.nl/
http://www.vmbo-bwi.nl/


 

 

   

Qua kosten willen we benadrukken dat bestellen via het Platform in nagenoeg alle 

gevallen even duur of goedkoper is dan bij boekhandels. Het Platform geeft aan lidscholen 

namelijk standaard dezelfde korting.  

 

Ter afsluiting 

We beseffen ons dat enkele scholen bijzondere afspraken hebben met de boekhandels, 

waardoor onze voorgestelde werkwijze niet de gewenste oplossing biedt. We gaan in dat 

geval graag met u in gesprek om een passende oplossing te vinden. U kunt daarvoor 

contact opnemen met Cor de Ridder via corderidder@planet.nl.   

 

Met vriendelijke groet, 

Platform vmbo Bouwen, Wonen en Interieur 
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