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Combipakket

Met een combipakket krijg je zowel een 

theorieboek als een licentie voor de 

digitale leeromgeving van Angerenstein.

Benieuwd naar de 
digitale leeromgeving?
Neem contact met ons op voor 

een rondleiding.

WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, PAPIER OF BLENDED

Alle boeken van Angerenstein zijn bestelbaar als combipakket en jij 
kiest hoe je werkt: volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie 
van beide. Het materiaal bevat een grote verscheidenheid aan 
werkvormen, waaronder verwerkingsopdrachten, uitdagingen en 
kritische beroepssituaties. Deze unieke casussen bereiden studenten 
voor op hun beroepspraktijk.

Angerenstein
Verzorgende-IG



Al meer dan 15 jaar bundelt Angerenstein Zorg & Welzijn 
theorie en praktijk om de welzijns- en zorgprofessionals van 
morgen voor te bereiden op hun toekomst.

Verzorgende-IG

Anatomie, fysiologie, pathologie en psychologie | combipakket

Verpleegtechnische handelingen en calamiteiten | combipakket

Dagelijks functioneren | combipakket

Integraal functioneren | combipakket

Professioneel werken voor verzorgende-IG | combipakket

ISBN

9789037258660

9789037258776

9789037258820

9789037258844

9789037258868

Prijs

€ 67,75

€ 67,75

€ 67,75

€ 67,75

€ 67,75

Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Angerenstein? Of heb je advies nodig over de boekenlijst? 

Wij helpen je graag verder!

Officevaardigheden - Roadmap 365

Microsoft 365 - Introductie | combipakket

ISBN

9789037257878

Prijs

€ 26,50

Bekijk ons complete aanbod keuzedelen op webshop.boomberoepsonderwijs.nl of vraag bij jouw adviseur naar onze all-you-can-learnbundel.

Bekijk ons complete aanbod voor Officevaardigheden op webshop.boomberoepsonderwijs.nl of vraag bij jouw adviseur naar onze all-you-can-learnbundel.

Keuzedelen

Keuzedeelbundel Zorg & Welzijn - 1 jaarlicentie

ISBN

9789037260939

Prijs

€ 52,00

Aanvullend materiaal

Het grote vaardighedenboek

Door stil te staan kom je verder - Angerenstein editie | combipakket

Basisboek verplaatsingstechnieken voor zorgverleners | combipakket

ISBN

9789037254853

9789037261981

9789037211085

Prijs

€ 43,50

€ 26,00

€ 13,00
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Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Charlie Schuurman

c.schuurman@boom.nl

+31653681282

 

Ron Ruizendaal

r.ruizendaal@boom.nl

+31621575574


