
 
 

Toelichting aanbod Stichting Mobiliteitsleren schooljaar 2022-2023 
Alle prijzen zijn per leerjaar en INCLUSIEF BTW 

 
 
1. Algemeen  
Het is de wens van Stichting Mobiliteitsleren (SML) om vraag naar en aanbod van leermiddelen met 
elkaar te verbinden, zodat scholen een duidelijk overzicht krijgen van de beschikbare leermiddelen. De 
bestaande leermiddelen kunnen verrijkt worden met door het toevoegen van materiaal van 
autofabrikanten en auto-importeurs. Deze toevoegingen zijn te vinden op het intranet van 
www.mobiliteitsleren.nl.  
 
SML ontwikkelt, beheert en valideert daarnaast opdrachten die in het onderwijs worden ingezet om 
richting te geven aan het leren. Voor de diverse vakrichtingen zijn deze opdrachten ontwikkeld en 
bieden we ook komend schooljaar aan. 
 
Via het prijsoverzicht en deze toelichting op het aanbod brengen we voor u in beeld welke producten 
SML aan de scholen aanbiedt en welke investeringen daarmee samenhangen. We bieden de 
producten van de stichting aan in LearningBOX. De opdrachten van SML kunnen in combinatie met 
materiaal van uitgevers worden aangeschaft. De bijgevoegde prijslijst is opgebouwd aan de hand van 
de prijzen van losse producten en de combinatiemogelijkheden (en eventuele prijsvoordelen) van die 
losse producten. Bij onderdeel 3 van dit document verwijzen we graag nog naar de informatie per 
uitgever (Samenwerking met uitgevers). 
 
 
2. Gratis lesmateriaal Technisch Leidinggevende 
SML heeft in samenwerking met Nova College een complete set met lesmateriaal (theorie en vragen) 
voor de opleiding Technisch Leidinggevende ontwikkeld. Dit lesmateriaal is gratis te verkrijgen. Als u 
interesse heeft, kunt u contact opnemen met SML via info@mobiliteitsleren.nl of via telefoonnummer 
030 – 60 87 791.  
 
 
3. Samenwerking met uitgevers  
Naast de sturende opdrachten van SML willen we scholen graag van passend lesmateriaal (content) 
voorzien. Dit realiseert SML door de samenwerking aan te gaan met diverse ontwikkelaars en 
uitgevers. Binnen de digitale leeromgevingen van SML is er bij de opleidingen een koppeling gemaakt 
tussen de opdrachtensets SML en de digitale leerstof van de verschillende uitgevers in onze branche. 
Het is aan de school of zij content wil afnemen en van welke aanbieder. Indien de school ervoor kiest 
geen content te gebruiken, wordt bij het aanschaffen van de opdrachten van SML geen koppeling 
naar andere content geactiveerd. 
 
Jarenlang is de motorvoertuigen content van uitgevers via het platform LearningBOX2 aangeboden en 
ontsloten. Vanaf schooljaar 2020 – 2021 wordt dit platform niet meer onderhouden. In samenspraak 
met Simac Learning Solutions maakt SML het mogelijk, dat bestaande studenten 
motorvoertuigentechniek gewoon hun studie kunnen afronden met de opdrachten van SML in 
LearningBOX2. De lespakketten zijn NIET beschikbaar voor startende leerlingen vanaf schooljaar 
2020-2021.  
 
Let op: sinds schooljaar 2020 – 2021 biedt Mivar haar TechRMI data alleen nog maar via een 
webbased service aan. Hierdoor is een koppeling met LearningBOX niet meer mogelijk. Scholen 
kunnen zelfstandig een schoolaccount bij Mivar afsluiten. 
 
Let op: wilt u wel de content van de uitgever, maar de opdrachten van SML niet gebruiken? Dan 
verwijzen wij u graag naar de website van de uitgever. 
 
  

http://www.mobiliteitsleren.nl/
mailto:info@mobiliteitsleren.nl


 
 
3.1 Boeken van Uitgeverij Innovam 
Uitgeverij Innovam biedt complete lesprogramma’s voor vrijwel alle opleidingen in het 
mobiliteitsonderwijs van vmbo tot en met mbo-niveau 4 aan. Uitgeverij Innovam biedt de content voor 
de opleidingen digitaal (webbased) en op papier (in boekvorm) aan.  
 
Wilt u, naast de digitale content en onze opdrachten, ook de boeken van Innovam bestellen? Neem 
dan contact op met Uitgeverij Innovam voor een maatwerkpakket. 
 
1 Zoek het juiste bestelnummer/ISB-nummer op www.uitgeverij.innovam.nl 
2 Plaats uw bestelling eenvoudig op www.uitgeverij.innovam.nl  
 
De korting op de totaalprijs geldt alleen bij bestelling van een hybridepakket. 
 
Let op: Uitgeverij Innovam biedt vanaf schooljaar 2020-2021 de vernieuwde digitale versie van Cars 
en BigWheels ook in LearningBOX3 aan. Voor nieuwe leerlingen zijn de SML-opdrachten hieraan 
NIET gekoppeld. Neem contact met ons op als u dit wel wenst.  
 
Let op: vanaf schooljaar 2020-2021 biedt Uitgeverij Innovam geen koppeling tussen de digitale versie 
en haar boeken meer aan. Op verzoek kan maatwerk plaatsvinden. 
 
3.2 Lesmateriaal fietstechniek 
Het bestaande SML Sterpakket kan bestelt worden door studenten die deze opleiding willen 
verlengen. (omdat zij de opleiding nog willen afronden) 
Voor nieuwe studenten gelden de SML Platinumpakketten als de standaard SML pakketten. 

 
Het SML Platinumpakket is vanaf schooljaar 2022-2023 ook beschikbaar voor scholen die niet lid zijn 
van SML. Wilt u als niet-lid van SML gebruik maken van dit Platinumpakket dan dient u een verzoek 
per mail in te dienen bij SML via info@mobiliteitsleren.nl. SML zorgt ervoor dat het pakket  voor uw 
school in de LearningBox van SIMAC geactiveerd wordt, waarna het voor uw school beschikbaar 
komt.  

 
 
3.3 E-learnings van Electude 
Voor scholen die ook gebruik willen maken van de IDL’s van Electude is er geen Single-Sign-On 
koppeling mogelijk met LearningBOX3. IDL’s voor de (gemotoriseerde) tweewieleropleidingen kunnen 
aanvullende aan het SML Sterpakket worden gekocht. Naast de leerlinglicentie zijn er ook 
licentiekosten voor het ROC. Deze kosten rekent het ROC rechtstreeks af met Electude. Voor meer 
informatie zie www.electude.nl  
 
Let op: Electude heeft de korting op haar e-learnings voor derden afgeschaft. Hierdoor zijn de prijzen 
sinds schooljaar 2020 – 2021 gestegen. 
 
 
4. Keuzedeel Basisvaardigheden ADAS  
SML heeft het keuzedeel Basisvaardigheden ADAS ontwikkeld. Dit keuzedeel is ook beschikbaar voor 
scholen die niet lid zijn van SML. Dit keuzedeel wordt digitaal aangeboden via de LearningBox van 
SIMAC. Wilt u gebruik maken van dit keuzedeel dan dient u een verzoek per mail in te dienen bij SML 
via info@mobiliteitsleren.nl. SML zorgt ervoor dat het keuzedeel voor uw school geactiveerd wordt, 
waarna leerlingen het kunnen aanschaffen. (Dit geldt zowel voor leden als niet-leden van SML.) 
  
 
5. Wijze van bestellen 
Als u vragen of opmerkingen hebt of een bestelling wilt plaatsen kunt u contact opnemen via 
info@mobiliteitsleren.nl of telefoonnummer 030 – 608 77 91. 
 
Uw studenten bij Simac Learning Solutions laten bestellen kan natuurlijk ook via www.learningbox3.nl 
>> mijn bestellingen 
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6. Wijziging opleiding 
Als een student na de start van de opleiding of het aanschaffen van een account zijn/haar opleiding 
wil wijzigen dan kan het account kosteloos binnen 2 weken na aanschaf worden omgezet naar een 
andere opleiding. 
 

 

Het versneld doorlopen van een opleiding is voor SML geen reden om de opleiding tussentijds 
kosteloos om te zetten. Er wordt feitelijk een nieuw product aangeschaft. De looptijd heeft hier 
geen relatie met de kosten. 


