
HET BESTELLEN VAN 
(DIGITALE) BOEKEN EN 
ANDERE LEERMIDDELEN

Wat doet MBOmarktplaats voor jou?
In MBOmarktplaats zie je welke schoolartikelen 
door school worden geleverd. Dat zijn readers, 
excursies en soms ook praktijkmaterialen. In 
MBOmarktplaats betaal je deze schoolartikelen. 
De factuur neem je mee naar school en daar krijg 
je je spullen. 

MBOmarktplaats heeft ook een vergelijkingssite 
om te kiezen waar jij je overige leermiddelen wilt 
aanschaffen. Dit zijn je boeken en digitale 
licenties. Welke verkoper heeft de goedkoopste 
prijs? Of kies je voor het gemak van één verkoper 
en minder verzendkosten? Let op: je koopt je 
boeken en digitale licenties dus zelf bij een 
verkoper naar keuze.

Wat heb je nodig?
Wat heb je nodig? Of het nu gaat om (digitale) 
boeken of leermaterialen die door school geleverd 
worden: alle leermiddelen voor dit schooljaar 
bestel je via het Portaal voor Talent van het 
ROC van Amsterdam - Flevoland. Je vindt daar 
een tegel naar ‘MBOmarktplaats’. Als je klikt 
op de tegel zie je jouw persoonlijke lijst met 
leermiddelen staan.

Studentaccount 
Voor het bestellen van leermiddelen heb je je 
studentaccount nodig. Dit account bestaat uit je 
studentnummer@talnet.nl en je wachtwoord. Je 
vindt je studentnummer op de officiële brieven 
van school en op je studentenpas, direct onder je 
naam. Ben je een nieuwe student? Dan heb je je 
studentnummer en wachtwoord ontvangen op 
het e-mailadres dat je hebt opgegeven bij je 
aanmelding. 



Het bestelproces
Met je studentaccount heb je  
toegang tot het Portaal voor  
Talent. Hier vind je onder andere  
je rooster, e-mail en documenten. Onder  
‘Mijn apps’ zie je de tegel naar MBOmarktplaats. 

Volg onderstaande stappen  
om naar de bestelpagina te gaan 

Lesgeld of wettelijk cursusgeld
Ben je 18 jaar of ouder, dan betaal je ook 
les-of cursusgeld. Deze kosten moet je apart 
betalen. Ben je een BOL-student? Dan krijg je 
een rekening van DUO. BBL-studenten 

krijgen een rekening van het ROC van 
Amsterdam - Flevoland. 

Vergoeding leermiddelen 
Zorgen over hoe je alles moet betalen? Het 
ROC van Amsterdam - Flevoland vindt dat 
je altijd je opleiding moet kunnen afronden. 
Daarom kun je je schoolartikelen in termijnen 
betalen. En er is een regeling om een 
gedeeltelijke vergoeding van de leermiddelen 
aan te vragen. 

Zo maakt het ROC van Amsterdam - Flevoland 
het volgen van onderwijs voor iedereen 
mogelijk. Voor meer informatie kun je terecht 
bij een budgetcoach, zorgcoördinator of 
Loopbaan Expertise Centrum (LEC) van jouw 

college. 

Hulp nodig?
Lukt het je niet om te bestellen? Een 
uitgebreide handleiding vind je terug op 
de startpagina van MBOmarktplaats.com  
Voor veel gestelde vragen kun je kijken op: 
mbomarkplaats.com/klantenservice.

Check ook onze uitleg
video met gesproken
tekst en tips!

Je kunt ons mailen door een bericht te  
sturen naar info@mbomarktplaats.com 
Natuurlijk kun je de MBOmarktplaats ook 
WhatsAppen of bellen. Dit kan via 

nummer 020 - 708 69 65.

Ga naar portaalvoortalent.nl en log in 
met je studentaccount van het ROC van 
Amsterdam - Flevoland. 

Klik onder ‘Mijn apps’ op de tegel 
‘MBOmarktplaats’. 

In het keuze-scherm kies je voor jouw opleiding. 
Kies voor locatie Lelystad en het team van jouw 
opleiding. Aan de hand van jouw leerjaar en 
leerweg (voltijd = BOL / deeltijd = BBL) worden de 
opleidingen getoond. 
Kies voor opleiding opslaan.

Je digitale licenties staan de volgende dag al 
onder het kopje ‘Licenties’ in jouw account 
in MBOmarktplaats. 

1

2

3

5

Volg de stappen op het scherm en rond je 
bestelling af. Schoolartikelen, zoals readers 
of excursies reken je direct af. Overige 
leermiddelen, zoals boeken of digitale 
licenties, bestel je bij de verkoper(s) van jouw 
keuze. 
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LET OP! 
•  Schoolartikelen worden niet thuisbezorgd, 

maar ontvang je op school. 
•  Activeer je digitale licenties pas wanneer je 

docent dat in de les heeft gezegd. 

http://mbomarkplaats.com/klantenservice
https://portaalvoortalent.nl
https://vimeo.com/666350823



