
Voldoen van Ouderbijdrage (Schoolkosten) - Stappen 
 
1. Ga naar www.vandijk.nl 
2. Vul in bij ‘bestel jouw leermiddelen’: 

Utrecht  
3. Vul in bij ‘kies een locatie’: UniC 
4. Er zullen nu twee velden automatisch 

ingevuld worden: ‘2021-2022’ en 
‘voortgezet onderwijs’. Hier hoef je niks 
aan te veranderen. 

5. Nu moet je kiezen voor de 
leermiddelenlijst. Scroll naar beneden 
en zoek naar ‘Ouderbijdrage 
(schoolkosten)’. LET OP!! Kies dus niet 
voor het leerjaar!! Als je deze optie 
aanklikt zie je hetzelfde als op het 
plaatje hiernaast. 

6. Klik op verder. 
 
 
Er wordt nu gevraagd of je een 
account hebt.  
- Heb je eerder nog geen account 

aangemaakt, maak dat dan aan.  
- Heb je al boeken besteld voor je 

schoolgang op UniC en een 
account log dat in met je 
bestaande account. 

 

 
Je komt nu in de 
leermiddelenlijst van 
Ouderbijdrage (Schoolkosten).  
 
7. Onder keuzevakken zie je 
een knop bij “Ouderbijdrage 
schoolkosten”: klik op deze 
knop.  
 
8. Rechts van het scherm zie 
je een gekleurde balk ‘Naar 
boekenlijst’: klik op deze balk. 
 
 

 
Ga verder naar pagina 2!  



Je ziet vervolgens welke posten onder de ouderbijdrage (schoolkosten) vallen.  
- Activiteitenbijdrage 
- Extra’s 
- Kluis 

 
Let op: de posten zijn 
standaard aangevinkt.  
Wil je een post niet, vink 
deze dan uit. 
 
Je kan eventueel nog 
schoolmateriaal toevoegen 
aan je winkelmandje, als je 
dat niet wilt doorloop dan 
de pagina’s tot je bij het 
betaaloverzicht komt en 
volg de instructies. 
 
9. Klik op toevoegen om door te gaan naar het volgende scherm.  
 
NB. De jaarexcursie is vooralsnog niet opgenomen op de lijst omdat we op dit moment nog 
geen meerdaagse excursies mogen organiseren. Zodra de maatregelen versoepeld worden en 
wij ook de mogelijkheid zien om een excursie te organiseren informeren wij je vanaf wanneer 
je de kosten van de jaarexcursie via VanDijk kan voldoen. De jaarexcursie zal dan als post in 
dit menu worden getoond. 
 
10. In het volgende scherm (zie onderstaand) kies je een betalingsmethode en voeg je het 

afleveradres toe. 
11. Klik op verder om de bestelling af te ronden. Het is nu gelukt. 
 

 


