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Bundel

De bundel is een digitale licentie. Hiermee kan 

jouw student alle basisdelen en profieldelen aan 

het begin van de opleiding in één keer met 

korting aanschaffen. 

De digitale leeromgeving

Via de digitale leeromgeving van Boom beroepsonderwijs 

kunnen docenten en leerlingen altijd en overal bij het 

lesmateriaal, opdrachten en toetsen. Daarnaast biedt deze 

leeromgeving te allen tijde inzicht in de voortgang en resultaten. 

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

een rondleiding.

MAAK KENNIS MET TENDENS FACILITAIR

Jouw student opleiden tot pro in het coördineren en verbeteren van 
facilitaire diensten? De methode Tendens Facilitair leert de toekomstig 
facilitair coördinator of leidinggevende om zich klant- en servicegericht 
op te stellen. Belangrijke vaardigheden zoals regelen, plannen en 
samenwerken komen nadrukkelijk aan bod in de methode.



De werkomgevingen waarin jouw student straks aan het werk gaat lopen erg uiteen.
Belangrijk dat hij of zij een sterke basis heeft en overal uit zijn voeten kan. Kenmerkend 
in het Tendens concept zijn de specifieke beroepssituaties.

Profieldeel Allround medewerker facilitaire 
dienstverlening (niveau)

Organiseren en aansturen in de facilitaire organisatie | theorieboek

Organiseren en aansturen in de facilitaire organisatie | werkboek

ISBN

9789037254815

9789037254839

Prijs

€ 45,00

€ 34,00

Profieldeel Facilitair leidinggevende (niveau 4)

Leidinggeven | theorieboek 

Leidinggeven - niveau 4 | werkboek

Digitale bundels niveau 3 en niveau 4 

Allround medewerker facilitair | digitale bundel

Facilitair Leidinggevende | digitale bundel 

Medewerker facilitaire dienstverlener (niveau 2)

Factor-E Medewerker Facilitaire dienstverlening profieldeel - 

niveau 2 | combipakket

ISBN

9789037228892

9789037228854

ISBN

9789037255911

9789037255928

ISBN

9789037260427

Prijs

€ 41,25

€ 29,50 

Prijs

€ 79,50

€ 79,50 

Prijs

€ 80,00
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Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Tendens Facilitair?

Of heb je advies nodig over de boekenlijst? Wij helpen je graag verder!

Bert Visscher

b.visscher@boom.nl

+31627023116

BASIS

Allround medewerker facilitaire dienstverlening 
(niveau 3) en Facilitair leidinggevende (niveau 4)

Orientatie op facilitaire dienstverlening | werkboek

Facilitaire werkzaamheden | theorieboek

Facilitaire werkzaamheden | werkboek

Gegevensbeheer in de facilitaire organisatie | theorieboek

Gegevensbeheer in de facilitaire organisatie | werkboek

Tendens Evenementenorganisatie | combipakket 

ISBN

9789037254716

9789037254778

9789037254792

9789037254730

9789037254754

9789037260823

Prijs

€ 25,50

€ 67,75

€ 34,00

€ 67,75

€ 34,00

€ 45,75

Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.


