
Stap 1
Je ontvangt een activatiemail met 
inloggegevens. Check je spam-box 
voor het geval de mail daarin terecht 
is gekomen. 

De mail bevat je gebruikersnaam en 
een link waarmee je je wachtwoord 
in kunt stellen.

Klik op de link om je account te 
activeren. Je kiest zelf een 
wachtwoord en ontvangt een 
bevestiging van activatie.

Ga naar www.BplusC.nl/login
en log in met je gebruikersnaam en 
zelf gekozen wachtwoord.

Online bestellen bij BplusC

Klik op
Inloggen scholen

http://www.bplusc.nl/login


Stap 2
Ga naar 
www.bplusc.nl/onderwijssectie

Zoek producten op
• Doelgroep
• Programma
• Thema
• Discipline
• Leergebied

Of typ zoekterm/woord in het 
zoekvenster en filter daarna.

Kies je product, klik het aan
Naar wens? Klik op inschrijven

Kies een product

Keuze gemaakt? Klik 
op inschrijven

http://www.bplusc.nl/onderwijssectie


Kies hier het aantal leerlingen/deelnemers waarvoor je het 
product wilt bestellen. Je kunt nooit voor meer leerlingen 
bestellen dan het totaal aantal per groep/klas dat bij ons bekend 
is. Klopt het aantal ll niet? Geef het juiste aantal door via het 
opmerkingenveld.

Geef hier je 
contactpersoon voor 
dit product/deze 
bestelling door.

Geef aan op welk 
dagdeel de activiteit 
kan plaatsvinden

Stap 3 | Inschrijven
- Geef aan voor welke groep je het product aanvraagt
- Geef aan voor hoeveel leerlingen/deelnemers je het 

product aanvraagt
- Geef aan op welke dag en dagdeel de activiteit kan 

plaatsvinden 
- Geef bij opmerkingen door wie de contactpersoon 

voor deze aanvraag/dit product is
- Voeg product toe aan je winkelmandje
- Herhaal bovenstaande voor alle producten die je aan 

wilt vragen
Let op: Je kunt met meerdere personen tegelijk ingelogd zijn en 
producten aan je winkelmandje toevoegen. Controleer of je 
bestelling compleet is voor je de aanvraag verstuurd.

Kies hier je groep. Je 
kunt alleen kiezen uit 
bij ons bekende 
groepen.



Stap 4 | Winkelmandje
- Controleer of alle producten in je winkelmandje staan
- Controleer je gegevens. Dit zijn de gegevens zoals deze 

bij ons in het systeem staan. Zijn deze niet correct? 
Laat dat dan weten via onderwijs@BplusC.nl

- De contactpersoon op deze pagina is de centrale 
contactpersoon en betalingsplichtige

- Ga akkoord met de algemene voorwaarden
- Klik op aanvraag verzenden

Klik op verzenden 
als je wilt bestellen

centrale contactpersoon 

xxxxxxxxx
xxxxx

mailto:onderwijs@BplusC.nl


Melding aanvraag verzonden

Stap 5 | Aanvraag verzonden
- Als je aanvraag succesvol is verzonden ontvangt ons secretariaat daar bericht van
- Je ontvangt een mail van onze administratie met een overzicht van de bestelde producten. Het is momenteel 

nog niet mogelijk je bestelling online terug te zien. 
- Aanvragen worden ingepland op basis van beschikbare informatie. Als het nodig is wordt er contact 

opgenomen om specifieke vragen/wensen af te stemmen.
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