
   
Bestellen op rekening MBOwebshop 

 

Studenten die een opleiding volgen bij Scalda bestellen hun leermiddelen (zoals digitale licenties, 

excursies en overige schoolkosten) eenvoudig via de MBOwebshop. Ook voor studieboeken is er de 

mogelijkheid om deze af te nemen via de MBOwebshop, zodat nog meer op één plek kan worden 

afgehandeld. 

De MBOwebshop is een organisatie die voor scholen de verwerking van leermiddelen regelt. Scalda 

levert de informatie aan voor de artikelen die studenten nodig hebben, maar is geen partij in de 

uitlevering van de leermiddelen. Ook de financiële afhandeling van de leermiddelen, zowel voor 

studenten als bedrijven, vindt plaats via de MBOwebshop. 

Voor studenten die in aanmerking komen voor een bijdrage uit het Steunfonds Studiekosten, is er de 

mogelijkheid om de leermiddelen in de MBOwebshop te bestellen, op rekening van Scalda. 

Studenten of ouder(s)/ verzorger(s) die aanmerking willen komen voor een bijdrage uit het Steunfonds 

Studiekosten, adviseren wij om zo snel mogelijk contact op te nemen met Stichting Leergeld in de 

eigen woonplaats. Dat kan nu al! Het is namelijk niet nodig om te wachten tot na de zomervakantie. 

(Zie de regeling Steunfonds Studiekosten). 

Indien de aanvraag door Stichting Leergeld is goedgekeurd gaat bestellen op rekening als volgt:  

 Studenten ontvangen in de zomervakantie bericht van Scalda over het inloggen via MijnScalda, 

waarvandaan ze eenvoudig hun bestellingen in de MBOwebshop kunnen plaatsen. 

1. Studenten loggen in op mijn.scalda.nl via de in de brief aangegeven procedure en starten 

daarvandaan de MBOwebshop en hebben direct toegang; 

2. Studenten krijgen een persoonlijke leermiddelenlijst te zien met de benodigde artikelen, 

maken een selectie wat zij willen afnemen en plaatsen deze in het winkelmandje; 

3. Vervolgens selecteren zij in stap 2 bij Betaalverzoeken: Mijn werkgever/instelling betaalt. 

Studenten vullen vervolgens in: 

 

- Naam bedrijf  ‘Scalda Steunfonds’ 

- Naam contactpersoon  ‘Financiële Administratie’ 

- E-mailadres contactpersoon  ‘debiteuren@scalda.nl’ 

 

 

 

  



   
 

4. Vervolgens bevestigen studenten in de laatste stap het afleveradres en de order.  

5. De ingegeven contactpersoon (financiële administratie van Scalda) ontvangt nu op het 

opgegeven e-mailadres (debiteuren@scalda.nl) een betaalverzoek. 

 Zorg dat je de juiste gegevens ingeeft!  

 Scalda accepteert het betaalverzoek alleen indien de goedkeuring van Stichting Leergeld is 

ontvangen. 

 De MBOwebshop gaat pas open op 26 juli. Indien je aanvraag daarvoor al is 

goedgekeurd door Stichting Leergeld, dien je te wachten met bestellen totdat je bericht 

hebt ontvangen van Scalda (uiterlijk 1 augustus).  

6. Bij een akkoord door de financiële administratie worden de ingevulde gegevens gevalideerd 

door de MBOwebshop.nl en wordt de geplaatste order met het goedgekeurde betaalverzoek 

direct uitgeleverd aan de student. 

 Indien de financiële administratie nog geen goedkeuring van Stichting Leergeld heeft 

ontvangen, blijft de aanvraag liggen bij de financiële administratie totdat Stichting Leergeld de 

aanvraag heeft afgehandeld.  

7. Bestel dus altijd op rekening via de MBOwebshop wanneer de aanvraag is ingediend bij 

Stichting Leergeld. De leermiddelen hoeven niet te worden voorgeschoten door de student. 

8. Er zijn 2 artikelen die (indien van toepassing) niet op rekening mogen worden afgenomen, 

namelijk de studentenverzekering en borg (bijvoorbeeld voor het kluisje). Mocht de student 

deze artikelen willen afnemen, dan dient hiervoor een aparte bestelling te worden geplaatst, 

waarbij direct via Ideal wordt afgerekend. 

 

Vragen 

Heb je vragen over de regeling Steunfonds Studiekosten of het vergoed krijgen van leermiddelen die 

buiten de MBOwebshop nog geregeld dienen te worden? Neem dan contact op met de financiële 

administratie van Scalda via debiteuren@scalda.nl. Op werkdagen zijn zij telefonisch bereikbaar via 

0118-558963 tussen 13.00 en 16.30 uur. Tijdens de zomervakantie kan de telefonische 

bereikbaarheid via bovenstaand nummer beperkter zijn. 

Heb je problemen met het bestellen? Dan kun je contact opnemen met de MBOwebshop.nl 

servicedesk. Tussen 09.00 en 17.00 uur op 020 - 210 5550 of via info@mbowebshop.nl. 

 


