
MAKKELIJK AL JE 
 LEERMIDDELEN OP  
ÉÉN PLEK BESTELLEN?

Wat heb je nodig?

Bijna iedere opleiding heeft een aparte 
leermiddelenlijst. Hierop staat precies welke 
materialen je moet bestellen om je opleiding 
te kunnen volgen. Jij hoeft alleen nog maar te 
bestellen. 

Jouw school heeft op MBOwebshop.nl precies 
alle (digitale) boeken, kleding of werkmaterialen 
voor je klaargezet die je voor jouw opleiding nodig 
gaat hebben. Vanaf 1 augustus a.s. kun je simpel 
en snel aan de slag met het bestellen van deze 
leermiddelen. 

Bestellen bij de MBOwebshop.nl is niet verplicht, 
je mag je leermiddelen ook bij een andere 
leverancier kopen. 

Studenten van Drenthe College hebben 
de beschikking over een eigen account; 
daarmee heb je toegang tot je eigen mailbox, 
roosterwijzigingen en het laatste nieuws. Ook 
voor het bestellen van leermiddelen heb je je 
Drenthe College-account nodig! Gebruik daarvoor 
je e-mailadres (studentnummer@student.
drenthecollege.nl) en je eigen wachtwoord.

* Soms komt het voor dat een producent of uitgever later dan gepland uitlevert    
 ** Voorwaarden actie op mbowebshop.nl/winactie

Bestel op tijd en win!

Bestel op tijd zodat je je 
leermiddelen voor de start van 

het schooljaar in huis hebt*. 
Bestel je voor 15 augustus? Dan 
maak jij kans op Apple prijzen**!

1 x MacBook Air

7 x AirPods

http://mbowebshop.nl/winactie


Hulp nodig?

Lukt het je niet om te bestellen? Een 
uitgebreide handleiding vind je terug op 
de startpagina van MBOwebshop.nl. Voor 
veel gestelde vragen kun je kijken op: 
mbowebshop.nl/klantenservice. 

Je kunt ons mailen door een bericht 
te sturen naar info@mbowebshop.nl. 
Natuurlijk kun je de MBOwebshop.nl ook 
appen of bellen. Dit kan via nummer  
020-2105550 (lokaal tarief).

Lesgeld of cursusgeld

Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je 
ook lesgeld. Deze kosten moet je apart 
betalen en hiervoor ontvang je een 
rekening van DUO.

mbowebshop.nl/drenthecollege

makkelijk  

alles online

bestellen

Het bestelproces
Om je leermiddelen bij de 
MBOwebshop.nl te bestellen, 
gebruik je je gebruikersnaam 
en wachtwoord van school 
(studentnummer@student.
drenthecollege.nl)

Ben je een nieuwe student, dan ontvang je 
een e-mail met jouw inloggegevens op je privé 
e-mailadres. Je wachtwoord wordt in een aparte 
email of via SMS verzonden.

LET OP! Activeer je digitale licenties, in 
verband met de looptijd, alleen in overleg 
met je docent. Sommige leermiddelen zoals 
schoolartikelen worden niet thuisbezorgd, 
maar ontvang je in de les.

Ga naar portal.drenthecollege.nl en log in 
met je e-mailadres en wachtwoord. 

Kies het tegeltje: 
‘Boeken bestellen MBOwebshop.nl’

Selecteer de boeken en leermiddelen die je 
wilt bestellen.

Rond je bestelling af. Het pakket met boeken 
en materialen wordt thuis bezorgd.
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Heb je licenties (digitale leermiddelen) 
besteld? Deze zijn direct beschikbaar. 
Je vindt ze op de werkplek van het DC 
(portal.drenthecollege.nl)
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Kijk hier voor de 
uitlegvideo

https://mbowebshop.nl/klantenservice
https://mbowebshop.nl/drenthecollege
https://portal.drenthecollege.nl
https://portal.drenthecollege.nl

