
 

 

Bestelformulier Blink Nederlands bovenbouw havo en vwo 
Vroegstartlicentie leerjaar 4 

2022/2023 
 
 

Graag dit formulier volledig invullen en per e-mail versturen naar onderwijssupport@blink.nl. Bedankt! 
 

Schoolgegevens 

Schoolnaam  

Vestiging  

Adres  

Postcode en plaats (bezoekadres)  

Persoonsgegevens besteller 

Voornaam  

Achternaam  

E-mail  

Telefoonnummer  

Persoonsgegevens leermiddelencoördinator 

Voornaam  

Achternaam  

E-mail  

Telefoonnummer  

Maakt de school gebruik van een ELO? Zo ja, 

welke? 

 

Factuurgegevens 

Voor- en achternaam  

E-mail voor factuur  

Eventueel kenmerk voor de factuur  

 
 

Gegevens van de docenten die gaan werken met de methode 

(NB deze hebben we nodig om de docentomgeving voor hen klaar te zetten) 

Voor- en achternaam: E-mailadres: 
 

 
 

 

  
 

 

  

  

 
  



 

Ik wil graag de volgende materialen bestellen: 

TITEL  PRIJS INCL. BTW  EAN Aantal 

Licentie    

Vroegstartlicentie Blink Nederlands bb hv lj 4 havo/vwo  € 20,00 7434643364305  

Vroegstartlicentie Blink Nederlands bb hv lj 4 havo/vwo  

+ Tekstensyllabus* 

€ 25,00 7434643364305  

 + 7434654473423 

 

 

Handboek Nederlands    

Handboek Blink Nederlands havo/vwo bovenbouw € 12,50 7434654567511 

 

 

Docentmaterialen    

Blink Nederlands bovenbouw docentlicentie  € 0,00 7434644868857 

 

 

Docentexemplaar Tekstensyllabus € 5,00 7434654473423  

Docentexemplaar Handboek Nederlands € 12,50 7434654567511 

 

 

 
Je kunt kiezen uit een vroegstartlicentie met of zonder tekstensyllabus. De tekstensyllabus biedt een 
verzameling teksten uit de modules en de tekstenbox, inclusief opdrachtsuggesties en kost € 5,00 extra. 
NB. De teksten zijn ook digitaal beschikbaar via de lesomgeving. 
 

 Een vroegstartlicentie voor Blink Nederlands havo/vwo leerjaar 4 geeft je toegang tot: 
 

Onderdeel: Beschikbaar vanaf: 

Leerjaar 4 havo/vwo 

Startblok Scheldwoorden Versie 22/23: augustus 2022 

Module Het merk ik© Versie 22/23: augustus 2022 

Module Begin van het einde Versie 21/22*: augustus 2022 

Module Tegenpolen? Versie 21/22*: augustus 2022 

Minicursus Publieksgerichte communicatie Versie 21/22*: augustus 2022 

Minicursus Samenvatten Versie 21/22*: augustus 2022 

Minicursus Parafraseren, citeren en formuleren Versie 22/23: eind 2022 

Tekstenbox (met diverse artikelen en bronnen) augustus 2022 

Theoriebox (digitaal naslagwerk) augustus 2022 
*Versie 21/22: is de eerste versie van de module/minicursus. De herziene versie (waarin de feedback 
 van leerlingen en docenten is verwerkt) verschijnt gefaseerd in de loop van het schooljaar. 
 

Handboek Nederlands 
Naast de vroegstartlicentie kun je je leerlingen laten werken met het Handboek Nederlands: 

- Handboek Nederlands: een compleet naslagwerk met alle theorie van het vak Nederlands. 
Eenmalige aanschaf in leerjaar 4: leerlingen nemen het mee in de vervolgjaren. NB: de theorie is 
ook digitaal beschikbaar via de theoriebox. 

 
Docentenlicentie 
De docentenlicentie geeft je toegang tot de complete digitale lesomgeving inclusief: leestoetsen bij de 
diverse modules, voorbeeld PTA’s, handleiding en lesstofoverzicht. 
 

☐ Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden van Blink Educatie VO 

 
Op deze overeenkomst is de Verwerkersovereenkomst, die onderdeel uitmaakt van het Convenant 
Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, van toepassing. 
 
Opmerkingen: 
 
 
 
 

http://blink.nl/algemene-voorwaarden-blink-educatie-vo
https://blink.nl/privacy/
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