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W
erkboek

Leren communiceren

Algemene beroepsvaardigheden

Edu4all Algemene beroepsvaardigheden
Met de werkboeken van Edu4all leer je alles wat je moet 
weten en kunnen voor het beroepsgerichte profiel- en 
keuzevak. Door veel te doen ontdek je wat je leuk vindt en 
wat bij je past. Zo kun je je goed oriënteren en voorbereiden 
op je verdere (studie)loopbaan.

In dit werkboek komen de basisvaardigheden voor een 
goede communicatie in verschillende situaties aan bod. Van 
communiceren op school, in de thuissituatie, in de vrije tijd 
tot communiceren op vakantie. Situaties die aansluiten bij 
de ervaringswereld van leerlingen en waarin het oefenen 
met communicatieve vaardigheden een basis legt voor de 
overgang naar stage en werk.

Edu’Actief maakt werk van onderwijs
Edu’Actief wil jou helpen je te ontwikkelen tot een echte 
vakman of -vrouw. Om werk te maken van onderwijs, werken 
we samen met docenten, het bedrijfsleven en met jou. Dankzij 
dit netwerk kunnen we vernieuwende leermiddelen maken 
die aansluiten op jouw leerbehoefte en op de behoefte van de 
beroepspraktijk.
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Beroepsgericht

ALGEMENE BEROEPSVAARDIGHEDEN
Het examen bestaat, naast vakspecifieke kennis en 
vaardigheden, tegenwoordig voor een groot gedeelte 
uit Reken- en Officevaardigheden. Edu4all Algemene 
beroepsvaardigheden biedt leerlingen goede basisvaardigheden 
voor in hun stage en toekomstige werk. Er zijn werkboeken voor 
Rekenen in de context van een specifiek profiel en Werken met Windows 
en Office. Ook is er lesmateriaal dat voorbereid op stage en bijbaan en 
communiceren in de beroepspraktijk. De werkboeken van Edu4all Algemene 
beroepsvaardigheden kunnen naast de profiel- en keuzewerkboeken van 
Edu4all gebruikt worden.

Edu4all Algemene beroepsvaardigheden staat voor:
- werken aan de beroepshouding
- werken aan softskills
- ideale voorbereiding op stage en toekomstig werk. 

Voor de docent
Voor de docent zijn in een online 

bronnenbak ondersteunende materialen 

te vinden, zoals handleidingen, 

antwoordmodellen en extra opdrachten.

Voor de leerling
De leerling werkt vanuit het werkboek. Alle 

bronnen die nodig zijn om de opdrachten 

in het werkboek te maken, vindt hij in een 

online bronnenbak.

Benieuwd naar het 
lesmateriaal? 
Maak een afspraak met jouw adviseur. 



COMMUNICEREN

Als je succesvol wilt zijn op school, tijdens je stage of je bijbaan, 
moet je goed kunnen communiceren. Met de praktische werkboeken 
Communiceren en Communiceren in de beroepspraktijk kan jouw 
leerling in een veilige setting oefenen om effectief te communiceren.

Regio Midden 

Robbert Diender

r.diender@boom.nl

+31646422436

Regio Zuid 

Leo Korbijn

l.korbijn@boom.nl

+31646716033

Regio Noord 

Cynthia Steffens

c.steffens@boom.nl

+31615264551

Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Edu4all?

Of heb je advies nodig over de boekenlijst? Wij helpen je graag verder!
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 Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Edu4all Algemene beroepsvaardigheden

Werken met Office 365 | folio

Werken met Windows en Office - basis | folio

Werken met Windows en Office - gevorderd | folio 

Rekenen voor Economie en Ondernemen | folio

Voorbereiden op stage en bijbaan | folio

Rekenen voor Zorg en Welzijn | folio

Rekenen voor Dienstverlening en Producten | folio

Rekenen voor Horeca, Bakkerij en Recreatie | folio

Bundel Edu4all | Licentie Edu’Bieb | 12 maanden | Op=op

Leren communiceren | Algemene beroepsvaardigheden | folio

Communiceren in de beroepspraktijk | Algemene beroepsvaardigheden | folio

Microsoft 365 Introductie | combipakket

ISBN

9789037228175

9789037245691

9789037245707 

9789037245615

9789037245714

9789037245639

9789037245684

9789037245622

9789037241631

9789037223699

9789037223729

9789037257878

incl. btw 2022

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 123,25

€ 18,50

€ 18,50

€ 26,50


