
Marant EduService
De grootste collectie educatieve materialen

Werk je in het primair onderwijs, bij een kinderopvang of in een educatieve instelling? 

Heb je behoefte aan passende materialen voor alle kinderen en is het streven om up-

to-date te blijven? Bij Marant EduService kan jouw school lenen uit de grootste col-

lectie leermaterialen van Nederland. Met behulp van toegankelijke, vernieuwende en 

concrete handelende materialen maken we samen het onderwijs beter en leuker.

Doen, ervaren, beleven!



Wie zijn wij?
EduService is een onderwijsadviescentrum voor uitleen 

en ondersteuning voor de dagelijkse praktijk. Methoden 

en materialen worden vaak vernieuwd, waardoor het 

lastig kan zijn om constant van de laatste ontwikkelingen 

op de hoogte te blijven. Wij nemen deze zorg uit handen 

en volgen lokale, regionale en landelijke trends op de 

voet.

Met ruim 30.000 nauwkeurig geselecteerde materialen 

hebben wij een breed aanbod voor onze huidige 1200 

klanten. Door te lenen hoef je zelf geen dure spullen 

aan te schaffen, die je niet vaak nodig hebt. Bovendien 

ben je ervan verzekerd dat materialen compleet zijn. 

Met nieuwe, passende en uitdagende materialen blijven 

leerlingen gemotiveerd en wordt leren leuker!

1. Kies je abonnement
EduService kent verschillende abonnementsvormen. Wij denken graag met je mee in de keuze van het 

juiste abonnement voor jouw school, zodat het goed aansluit bij de specifieke onderwijsbehoeften. Voor 

meer informatie over de abonnementen, tarieven en dagpassen kun je contact met ons opnemen via 

0481 439 323 of eduservice@marant.nl.

Hoe werkt het?

2. Vraag leskisten aan
Het aanvragen van leskisten gaat via www.marant.nl/eduservice. Je kunt kiezen tussen maatwerkkisten 

of standaardleskisten. Na het aanvragen maken wij de bestelling voor je compleet en zorgen we dat het 

materiaal zo snel mogelijk bij jou in de klas komt!

3. Daar komt de EduService-bus! 
Onze eigen bezorgservice bezorgt de materialen en haalt deze ook weer op. Gemakkelijk, duurzaam 

en tijdbesparend! We maken vooraf samen een jaarplanning op maat. Op deze manier is inzichtelijk 

wanneer de materialen geleverd en opgehaald worden.



Schoolpas
Sne l aan de slag !

Alles in één
Volledig ve rzorgd

Kinder opvang
Voor kinderd ag ve rblijven en 

peu teropvang

4x per jaar 8 materialen 

Ophalen en bezorgen op vaste 

bezorg- en ophaaldata

Materialen:

• Thematisch materiaal

• EduPeuterboxen

• Dreumeskoffers

• Leskist over zintuigen

• Leskist op maat

8x standaardleskisten óf

3x leskist op maat  

(totaal 60 materialen)

3x bezorgen en ophalen

20x standaardkisten óf

20x leskist op maat  

(totaal 150 materialen)

10x bezorgen en ophalen per jaar

Onbeperkte deelname aan 

inspiratiemiddagen

Voorlichting /advies voor team/

bouw (2 uur)

Neem voor meer mogelijkheden contact op voor een passend abonnement

Onze collectie bestaat onder andere uit:

Spel- en 
ontwikkelings-

materialen

Bouw- en 
constructie-
materialen

Remediërende 
handelings-

gerichte 
materialen

Verrijkings-
materialen

Vakliteratuur

Spel- en 
ontwikkelings-

materialen

Thematische 
materialen 

voor o.a. We-
reldoriëntatie 

Materialen 
voor het 

vormgeven 
van W&T-
onderwijs

Materialen 
voor tweede 
taalverwer-
ving (NT2) Materialen voor 

sociaal emotio-
nele ontwikke-
ling en welbe-

vinden
Materialen op 

het gebied van 
brein-leren 

en executieve 
functies

Methoden, toet-
sen, leerpakket-
ten en leerling-
volgsystemen

Kinderopvang
Voor kinderdagverblijven en  

peuteropvang

Schoolpas
Snel aan de slag!

Alles in één
Volledig verzorgd



EduPeuter- en Kleuterboxen
We hebben voor peuter- en kleutergroepen een aantal inspirerende 

´boxen´ samengesteld. Iedere box bestaat uit twaalf materialen 

die aansluiten bij  de meeste ontwikkelingsleerlijnen. In de 

EduPeuter- of EduKleuterbox zit altijd een open materialenmand, 

constructiemateriaal, gezelschapsspel, denk- of strategiespel 

en een buitenspel. Daarnaast zitten er spellen in voor de 

ontwikkelingsleerlijnen getalbegrip, geletterdheid en motoriek.

Brein-leren en Executieve functies
De laatste jaren is er steeds meer aandacht voor brein-leren en 

het versterken van executieve functies. We hebben onze collectie 

uitgebreid met actuele literatuur en passende spelmaterialen bij deze 

aandachtsgebieden.

Woordenschat
In onze collectie hebben we materialen voor woordenschat-

uitbreiding en leskisten NT2 en welbevinden, maar ook materialen 

waarmee je talig onderzoekend ontwerpend kunt leren en zo de 

woordenschat kunt vergroten. Hiervoor heeft Marant EduService 

leskisten ontwikkeld met aanschouwelijk materiaal voor de jonge 

kleuter, ieder met een thema passend bij hun belevingswereld. De 

leskisten bestaan uit prentenboeken, 2/3 dimensionale materialen, 

fotokaarten en/of een gezelschapsspel. In iedere leskist zit een 

suggestiewaaier met activiteiten als hulpmiddel bij het inzetten van 

de inhoud van de kist.

Bewegend leren
Volgens recent wetenschappelijk onderzoek leer je beter als de 

lesinhoud bewegend wordt aangeboden. Bovendien blijkt dat 

kinderen ook aandachtiger zijn en meer betrokken wanneer 

bewegingsintegratie wordt toegepast. Hierbij willen we scholen 

graag ondersteunen. Het is zelfs mogelijk om passende materialen 

bij leerlijnen aan te vragen. Hiermee versterken we niet alleen het 

leerproces, maar ook de fysieke gezondheid van kinderen.
Leskist lenen?
Kennismaken met 

ons aanbod aan 

leskisten? Stuur een 

mail naar ons via 

eduservice@marant.

nl en ervaar de 

toegevoegde waarde 

van de materialen op 

uw school!

 
Maatwerk op locatie
Wil je een rijke (speel)leeromgeving 

creëren, die kinderen uitdaagt tot 

verwondering en spelend leren? 

Dat kan natuurlijk zowel binnen als 

buiten. 

Of wil je de onderbouwmaterialen 

laten screenen of aanvullen? 

Dan maken we graag met jullie 

een samenhangend plan  voor 

inrichting en aanschaf.

Talentontwikkeling
Voor scholen die excelleren en talentontwikkeling hoog op de 

agenda hebben staan, bieden wij verrijkingsmaterialen aan. Dit zijn 

uitdagende en variërende lespakketten, materialen en spellen die 

verbreding en verdieping bieden.

Rouw & verlies
Als er een leerling of ouder overlijdt, lijkt alles op school te veranderen. 

Wij hebben in samenwerking met onze onderwijsondersteuning voor 

zieke leerlingen leskisten ontwikkeld voor de onder- en bovenbouw 

over het thema rouw en verlies. In deze leskist vind je materialen en 

literatuur die hulp kunnen bieden aan leerling en leerkracht, bij het 

doorkomen van deze moeilijke periode.

“Ik raad Eduservice bij iedereen aan vanwege de enor-
me expertise die zij in huis hebben: van adviezen voor 
speel-leermateriaal tot de mogelijkheid tot uitleen 
van literatuur, maar ook gezien de fijne samenwer-
king met de medewerkers. Collega’s die nog geen ge-
bruik maken van Eduservice weten niet wat ze missen!  

  
Ashley Béatse  

Leerkracht op de Margarethaschool



Wetenschap & techniek
Het is niet eenvoudig om onderwijs met Wetenschap en Techniek 

vorm te geven. Marant EduService biedt hiervoor concrete handvatten. 

We hebben een ruime collectie van kant en klare wetenschap en 

techniekkisten, van kisten over zintuigen voor de allerkleinsten 

tot experimentele kisten voor de bovenbouw. Zo maak je een 

toegankelijke start met wetenschap en technieklessen op je school!

EduLab met je team
Wil je op school aan de slag met Onderzoekend en Ontwerpend 

leren? Maar weet je niet hoe en met welke materialen? Plan dan bij 

EduService een interactieve inspiratiesessie met je team. We bieden 

leerkrachten tijdens een doe-sessie de mogelijkheden van O&O-leren 

door ze dit zelf te laten ervaren. Door op basis van diverse materialen 

open werkvormen te bedenken die uitdagen tot onderzoeken en 

ontwerpen. Na afloop worden de materialen op je school bezorgd en 

weer opgehaald.

Mobiel technieklokaal
Na onze succesvolle startdagen Techniek hebben we de vaste 

onderdelen verzameld in een kant en klare zending ‘Mobiel 

Technieklokaal’. Met de bijgeleverde handleiding kun je als leerkracht 

het circuit zelf opbouwen en begeleiden. Het mobiele technieklokaal 

bestaat uit: 

* Sciencelab met verschillende experimenten op het gebied van      

   onderzoekend leren;

* Designlab met verschillende uitdagingen voor ontwerpend leren;

* Imagelab met leuke werkvormen over (spiegel) beelden;

* Digilab met eenvoudige materialen om te programmeren;

* Mindlab met uitdagende extra materialen.

We hebben een versie voor onderbouw, middenbouw en bovenbouw. 

De kosten hangen af van de tijdsduur en het aantal leerlingen. 

Neem contact op met eduservice@marant.nl voor meer informatie.
 
Nationaal Programma Onderwijs & EduService
Denk ook eens aan een abonnement op EduService in het kader 

van je schoolplan rondom de NPO-subsidie. De toegenomen 

verscheidenheid aan leervragen vraagt om een divers en afwisselend 

pakket aan ondersteunende en vooral handelende materialen. 

Hiermee versterk je het leerproces van je leerlingen. Spelenderwijs 

en interactief leren met handelende materialen biedt een mooie 

afwisseling en aanvulling in je programma. Hiermee daag je de 

leerlingen uit, ze pakken de leerstof sneller op, kunnen het leren 

toepassen en de stof beter onthouden. Het zorgt bovendien voor 

verbinding in je groep en maakt leren leuker!

Wil je weten hoe we je hierbij kunnen ondersteunen? Neem dan 

contact met ons op!

Samen laten we het Nationaal Programma 
Onderwijs werken voor jouw leerlingen
Meer informatie over wat wij als organisatie nog meer kunnen 

betekenen voor jouw school in het kader van het NPO vind je op 

www.andersorganiserenvanonderwijs.nl. 

Onderzoekend en ontwerpend leren

“De samenwerking met de Eduservice zorgt ervoor dat 
wij op basisschool De Gazelle altijd met thematisch ma-
teriaal kunnen werken in onze plusgroepen. Het werkt 
heel eenvoudig! Aan het begin van het schooljaar geef 
ik voor alle groepen de jaarplanning en wensen door, 
Eduservice regelt de rest!”     
 

 
Amy Maasbach - van Ingen 

Leerkracht op Basisschool De Gazelle

https://andersorganiserenvanonderwijs.nl/


Inspiratie
opdoen?

Kom eens langs!
Tijdens onze openingstijden kun je ons materiaal 

bekijken, lenen of terugbrengen. Het is ook mogelijk 

om een afspraak te maken voor advies over materiaal of 

onderwijsinhoudelijke vragen. Daarnaast kun je met jouw 

team ook een bezoek brengen aan Marant EduService. Wij 

kunnen jullie adviseren op het gebied van een specifiek 

thema, maar ook over de inzet van additionele materialen bij 

verschillende vak- en vormingsgebieden en de vormgeving 

van een rijke leeromgeving.

Openingstijden
Maandag  12.00 - 17.30

Dinsdag  12.00 - 17.30

Woensdag 12.00 - 17.30

Donderdag 12.00 - 17.30

Op vrijdag en in de ochtenden alleen op afspraak. In de 

schoolvakanties zijn wij gesloten.

Marant
Marant EduService is een onderdeel van Marant. Marant wil, 

samen met fusiepartner OnderwijsAdvies, van Nederland 

een land maken waar iedereen goed kan leren en werken. 

Wij verbinden advies, onderzoek en behandeling. Met 

al deze kwaliteiten in huis, zijn wij de partner in groei en 

ontwikkeling. Van kind tot professional. Van school tot 

gemeente.

Inspiratiemiddagen
EduService organiseert regelmatig informatie- 

en inspiratiemiddagen. Bij deze middagen staat 

telkens één vakgebied of thema centraal. De 

informatie-middagen worden georganiseerd i.s.m. 

de educatieve uitgevers van de meest actuele 

methodes. 

Op de inspiratiemiddagen nodigen we vaak een 

boeiende gastspreker uit voor een workshop. Deze 

workshops zijn bedoeld te inspireren over actuele 

onderwerpen en vaak interactief. Na afloop van 

de workshop kunt u materialen uitzoeken in onze  

collectie. Op onze website marant.nl/eduservice  

staan de reeds geplande middagen.

http://marant.nl/eduservice/
https://marant.nl/eduservice/inspiratiemiddagen/
https://www.facebook.com/MarantElst
https://www.linkedin.com/company/marant-adviseurs-in-leren-en-ontwikkeling/
https://twitter.com/_eduservice
https://nl.pinterest.com/MarantEduservice/_saved/
https://marant.nl/wp-content/uploads/2021/01/Marant-Eduservice-VVE-web.pdf
https://marant.nl/wp-content/uploads/2020/10/Wetenschap-en-Techniek-brochure-2020-def-1.pdf
https://marant.nl/eduservice/
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