Betreft: Gegarandeerd geen dubbele aanschafkosten bij digitalisering methodes Malmberg
’s-Hertogenbosch, november 2015

Geachte heer/mevrouw,
Steeds meer scholen vragen zich bij de aanschaf van een nieuwe methode af of deze wel toekomstvast is. Kan deze
wel meegroeien met de digitalisering van de school? Komen er digitale middelen bij? En wat zijn dan de financiële
consequenties?
Marktsituatie en aanbod
Het aanbod van de educatieve uitgeverijen, zoals Malmberg, bestaat nu veelal uit onderdelen in boekvorm, aangevuld
met diverse digitale onderdelen zoals digibordsoftware, oefensoftware en toetssoftware. De gemiddelde school heeft in
bijna elke klas een digibord en beschikt over drie à vier pc’s/laptops per klas of in een centrale ruimte. Enkele scholen
beschikken over een complete laptopkar of tabletkoffer, voor gebruik door één groep tegelijk.
Het aanbod van Malmberg groeit mee met de marktvraag van scholen. Het aantal scholen met een laptopkar of
tabletkoffer groeit, en een enkele school kan zich zelfs meer veroorloven. In de komende jaren zal Malmberg het actuele
methode-aanbod verder uitbreiden met digitale onderdelen.
Garantie digitale methode
Wij begrijpen natuurlijk dat scholen het zich niet kunnen veroorloven om ‘dubbele kosten’ te krijgen. Scholen willen
niet, na de oorspronkelijke aanschaf van lesboeken, ook nog het volle bedrag betalen voor de software die dat lesboek
vervangt.
Malmberg garandeert dat dat niet gebeurt. Malmberg geeft scholen die een nieuwe methode aanschaffen de garantie dat,
als er software verschijnt die het lesboek vervangt, de school deze digitale variant kan aanschaffen tegen een meerprijs
van maximaal 10% van de actuele prijs van het lesboek.*.
Géén dubbele kosten dus! Slechts een meerprijs (van maximaal 10%) voor een extra (digitale) drager van de lesmethode
en functionaliteit**. En de school kan de reeds aangeschafte boeken houden.
Voor de goede orde vermelden we nog dat scholen die een methode straks nieuw kopen, en 100% digitaal willen werken,
software aanschaffen waarbij zowel de prijs van het lesboek als de prijs van het werkboek verdisconteerd is.
Voor welke Malmbergmethodes?
Deze garantie is van toepassing op de meest actuele Malmbergmethodes die hiervoor in aanmerking komen: Pluspunt 3,
De wereld in getallen 4, Taal actief 4, Argus Clou Aardrijkskunde, Argus Clou Geschiedenis en Argus Clou
Natuur en Techniek.
Met vriendelijke groet,

Paul Gillijns
directeur-uitgever
Uitgeverij Malmberg

** de Malmberg catalogusprijs excl. BTW
** Deze regeling heeft alleen betrekking op situaties waarin scholen naast reeds aangeschafte leerlingmaterialen ook software aanschaffen
die deze leerlingmaterialen vervangen.

