
Om het bestellen van de leermiddelen zo eenvoudig mogelijk te maken, heeft VanDijk een instructievideo 
beschikbaar gesteld. Deze video is via de volgende link te bekijken: https://vimeo.com/427012847.  
 
In deze instructievideo wordt verteld hoe het bestellen in zijn werk gaat. Om de video verder te verduidelijken 
is hieronder beschreven hoe het bestelproces in zijn werk gaat.  
 
Nieuwe leerlingen 

1. Ga naar https://vandijk.nl  
2. Kies de plaats van de school, de school en de opleiding van uw kind 
3. Klik op Account aanmaken 
4. Kies of u een account wilt aanmaken als ouder of dat je dit als leerling wilt doen 
5. Volg de stappen in het scherm om een account aan te maken 
6. Kies de juiste vakken, indien dit nog niet juist is aangevinkt 
7. Wanneer u dat zou willen, vul de bestelling aan met extra schoolspullen of een aanvullende 

verzekering 
8. Vink aan of u de vrijwillige ouderbijdrage wilt voldoen 
9. Inloggen met het schoolaccount voor de koppeling digitale leermiddelen (zie hieronder) 

 
Op het moment dat u de leermiddelen gaat bestellen met/voor uw zoon/dochter, heeft u nog geen 
inloggegevens voor het schoolaccount. De inloggegevens worden vanuit school op de volgende wijze worden 
verstrekt: Via een e-mail op het bij ons bekende e-mailadres voor de start van het schooljaar.  
 
De koppeling met de digitale leermiddelen zal op school plaatsvinden en is dus niet noodzakelijk tijdens het 
bestelproces. Klik in het bestelscherm dan ook op hier bij de volgende optie. 
 
Heb je nog geen schoolaccount, klik dan hier om verder te gaan met bestellen.   
 

10. Check de bestelling en rond deze af. Hierna ontvangt u een orderbevestiging per e-mail  
11. U wordt per e-mail op de hoogte gehouden over de verwachte levertijd.  

 
Mocht u vragen hebben over het bestellen van de leermiddelen, dan kunt u direct bij VanDijk terecht via het 
contactformulier op de website, de chat of via het telefoonnummer 088-2030303. Aangezien bovenstaand 
bestelproces buiten de school plaatsvindt, kan de school u hier helaas niet in ondersteunen.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Openbaar Lyceum Zeist 


