
Overzicht leermiddelen VMBO Groen / ontwikkelcentrum 

 

Aanbod 

Element A: startpagina VMBO groen(ECC-vmbo)  22,50 per leerling (inclusief docent)  

        per jaar. 

 

Element B: 4 boeken profiel groen    22,50 per boek 

 

Element C: boeken keuzevakken (Wellant)   22,50 per boek 

 

Element D: toetsboek profiel groen    50,00 per boek 

 

Element E: Groenproeven  Folio    10,80 

 

Element F Arrangement Groenproeven   gratis – wikiwijs via startpagina VMBO  

        Groen zonder licentie. 

Element G: LOB boekje voor het profielvak   9,75  

 

Element H: Toetsbank     Niet beschikbaar voor VBG scholen. 

 

Digitaal of folio? 

De elementen  a, b, c, d en e zijn ook digitaal te bestellen. Wil je als je gebruik maakt van een 

papieren versie van een module toch ook de beschikking hebben over alle links die in de digitale 

versie daarvan staan, dan heb je een licentie op element A nodig. Element D is zowel in WORD als 

PDF te bestellen. 

De digitale versie is per saldo duurder omdat het gaat om jaarlicenties: je betaalt elk jaar 22,50 voor 

een licentie. De boekversie kun je over meerdere jaren afschrijven en kost bij een 

boekenfondsperiode van vijf jaar slechts (22,50 : 5) 4,50 per jaar! Je hoeft alleen een licentie op de 

Startpagina vmbo te nemen wanneer je naast je boek toch ook graag de linkjes die in de digitale 

versie zitten wilt gebruiken. De kosten hiervoor: zie element A. Dit is echter geen noodzakelijkheid. 

 

Voorbeeld: 

De school wenst voor haar leerlingen de boekversies(folio) van de 4 profielmodulen bestellen maar wil 

wel bij alle links kunnen. Daarvoor betaalt men per leerling 4 boeken ad. 22,50 + 2 maal de licentie 

VMBO groen (leerjaar 3 en daarna leerjaar 4)  ad. 22,50.  Per leerling betekent dit een totaal over 

leerjaar 3 en 4 ad. 135,- 

Voor tenminste 4 keuzevakken komt daar 4 X 22,50 bij en kom je op een totaal ad. 180,- Mocht de 

school ook het LOB boekje willen inzetten dan komt hier nog 9,75 per leerling bij. Het totaal wordt dan 

189,75 

Per leerjaar dus maximaal 95,- per leerling als je werkt met leerlingboeken in eigendom. Echter, de 

kosten per leerjaar zijn aanzienlijk lager omdat men werkt met klassensets of de boeken via een 

boekenfonds ter beschikking stelt en dus over meerdere jaren kan afschrijven. 

 

 

 

 Opgesteld door B. van Opstal, in gesprek met het Ontwikkelcentrum.  

 Oktober 2016 


