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Brief aan opleidingscoördinator

Onderwerp: BELANGRIJKE verandering in bestelproces van 16 Noordhoff titels 

Beste opleidingscoördinator,

Fijn dat je dit bericht leest. In deze mail vind je namelijk belangrijke informatie over hoe jullie 
studenten komend collegejaar de nieuwe editie kunnen aanschaffen. Het gaat om 16 titels. Deze vind 
je in de bijlage. Bestellen van deze titels werkt net wat anders dan je gewend bent.

Studenten schaffen het materiaal aan via www.studiemeister.nl en kunnen naar eigen keuze een 
papieren versie bijbestellen. Betalen gaat eenvoudig via iDeal. Een docent kan de huidige manier van 
werken behouden én krijgt toegang tot vele nieuwe online mogelijkheden.

Om misverstanden te voorkomen adviseren we je om op de boekenlijst deze tekst te plaatsen:

/■ ... _ ^
"Voor dit vak werken we met de titel <naam titel> in de online omgeving studiemeister. Je schaft het
materiaal aan via studiemeister.nl, je kunt eventueel een papieren versie bijbestellen en rekent af met 
iDeal."

_____________________________________________________________________________________

De instructies richting de studenten zijn als volgt:

o Stap 1: Ga naar www.studiemeister.nl 
o Stap 2: Maak een account aan 
o Stap 3: Zoek <naam titel>
o Stap 4: Kies of je volledig digitaal of i.c.m. een boek wil studeren 
o Stap 5: Betaal met iDeal en je hebt direct toegang tot het materiaal

Wil je dit delen met je collega's en studenten?
Om studenten zo goed mogelijk te helpen bij het bestellen van hun studiemeister-titel hebben we 
een uitleg geschreven die je al bijlage in deze brief ontvangt.

We hopen dat jullie veel plezier hebben van het vernieuwde studiemateriaal. Mocht je vragen 
hebben, ons service team helpt je graag verder! Je kunt hen bereiken via support- 
studiemeister@noordhoff.nl of bel 088 - 522 6830

Met vriendelijke groet, 
Paul Emons

General Manager Vocational and Higher Education

Bijlage: opgemaakte pdf
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Zo staat jouw studiemeister-titel op de boekenlijst:

“Voor dit vak werken we met de titel <naam titel> in de Online 
omgeving studiemeister. Je schaft het materiaal aan via 
www.studiemeister.nl. je kunt eventueel een papieren versie 
bijbestellen en rekent af met iDeal." Bat is van
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Beste student,

Binnenkort start je met jouw studie. Voor een of 
meerdere van de vakken wordt een (deel van een) titel 
gebruikt die uitsluitend verkrijgbaar is via studiemeister.
het digitale platform voor het hoger onderwijs van 
Noordhoff. Om het materiaal aan te schaffen, doorloop je 
de volgende stappen:

1. Maak een account aan via www.studiemeister.nl. Heb 
je al een account? Log dan in.

2. Wanneer je bent ingelogd, heb je de keuze om een 
cursuscode in te voeren óf zelf een titel te selecteren. 
Heb je van je docent een cursuscode ontvangen? Voer 
deze dan in. Dien je de hele titel aan te schaffen, vul 
dan de naam van de titel in, bijvoorbeeld 
'Consumentengedrag'.

3. Bij het aanschaffen van het materiaal heb je de keuze 
tussen alleen digitaal of digitaal en papier. Bij digitaal 
en papier krijg je ofwel een papieren versie van de 
volledige titel ofwel een papieren bundel erbij, tegen 
een extra bedrag. Het is niet mogelijk om alleen een 
papieren versie aan te schaffen. Weetje nog niet zeker 
of je de papieren versie wilt bestellen? Geen zorgen, je 
kunt dit ook op een later moment bijbestellen tegen 
een kleine meerprijs.
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4. Na het afrekenen, heb je direct toegang tot het 
studiemateriaal, inclusief e-book. Heb je er een 
papieren versie bij besteld? Dan ontvang je die binnen 
10 werkdagen.

5. Kom je toch ergens niet uit? Bezoek dan onze FAQ- 
pagina via https://studiemeister.zendesk.com/hc/nl. 
Staatje vraag hier niet tussen? Neem dan contact op 
met onze service afdeling via Studiemeister support- 
studiemeistertanoordhoff.nl of bel 088-5226830.
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