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WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, OP PAPIER OF BLENDED

Vanaf volgend schooljaar zijn veel boeken van Edu4all Dienstverlening 
en Producten bestelbaar als combipakket en kies jij hoe je werkt: 
volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie. In de digitale 
leeromgeving vind je naast de opdrachten uit de lesbrieven ook alle 
theorie, ondersteunende bronnen, video’s en infographics.

Dienstverlening en Producten

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.



COMBIPAKKET
De leerling krijgt lesbrieven op papier en toegang tot 
onze digitale leeromgeving.

** Vraag naar de beschikbaarheid bij jouw adviseur  Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Profiel Dienstverlening en Producten 

Profielpakket Dienstverlening en Producten

(map met 32 lesbrieven, inclusief complete digitale leeromgeving 

profiel Dienstverlening en Producten)

Modulepakket Activiteit organiseren

(8 lesbrieven, inclusief digitale leeromgeving)

Modulepakket Een product maken en verbeteren

(8 lesbrieven, inclusief digitale leeromgeving)

Modulepakket Presenteren, promoten en verkopen

(8 lesbrieven, inclusief digitale leeromgeving)

Modulepakket Multimediale producten maken

(8 lesbrieven, inclusief digitale leeromgeving)

Bronnenboek Dienstverlening en Producten

ISBN

9789037258448

9789037258356

9789037258370

9789037258394

9789037258424

9789037258349

Prijs

€ 122,75

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

€ 35,00

Keuzevakken Dienstverlening en Producten*

Duurzaam consumeren en produceren | folio 

Een digispel ontwerpen en maken | folio

Werken met robotica | folio

Meer leren over een gezonde leefstijl | folio

Een podiumvoorstelling bedenken en uitvoeren | folio

Werken in de geüniformeerde dienstverlening | folio 

Werken aan natuur en milieu | folio

* Let op! De keuzevakken van DP zijn geen combipakketten, maar een werkboek met een online bronnenbak. 
 Voor schooljaar 2023-2024 zijn ook deze keuzevakken als combipakket beschikbaar.

ISBN

9789037227215 

9789037227208

9789037227222

9789037227260

9789037227284

9789037242317

9789037227246

Prijs

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

Keuzevakken Horeca, Bakkerij en Recreatie**

Bijzondere keuken | combipakket

Patisserie | combipakket

Werken als kok in de catering | op=op

Werken als kok in een sterrenrestaurant | folio

Werken als gastheer/-vrouw in een sterrenrestaurant | folio

Werken als gastheer/-vrouw in de catering | folio

Werken als specialistisch broodbakker | folio

Werken als specialistisch banketbakker | folio

Werken in een gezonde schoolkantine | folio

Werken als kok in de catering | folio

Facilitaire dienstverlening: beheer, receptie en onderhoud | folio

ISBN

9789037261929

9789037261943

9789037239447

9789037225112

9789037225082

9789037239423

9789037225099

9789037225105

9789037225068

9789037239447

9789037225051

Prijs

€ 25,75

€ 25,75

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50



OPTIONEEL
BRONNENBOEK

Alle theoriebronnen voor het profiel vindt de leerling online. 
Maar ze zijn ook gebundeld in een theorieboek op papier.

Keuzevakken Economie en Ondernemen**

Ondernemen | combipakket

Webshop | combipakket

Marketing | combipakket

Werken als officemanager | folio

Werken in de distributie | folio

Financieel en administratief beheer 1 | folio

Financieel en administratief beheer 2 | folio

Presentatie en styling | folio

Mode en design | folio

Werken in de internationale handel | folio

ISBN

9789037261745

9789037261783

9789037261769

9789037239522

9789037239546

9789037239584

9789037239607

9789037239621

9789037239645

9789037249552

 Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.** Vraag naar de beschikbaarheid bij jouw adviseur** Vraag naar de beschikbaarheid bij jouw adviseur

Prijs

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

Keuzevakken Zorg en Welzijn**

Kennismaking met UV | combipakket

Haarverzorging | combipakket

Huidverzorging | combipakket

Hand- en voetverzorging | combipakket

Technologie binnen zorg en welzijn | combipakket

Welzijn kind en jongere | combipakket

Wonen en huishouden | combipakket

Assisteren in de gezondheidszorg | combipakket

Welzijn volwassenen en ouderen | combipakket

Facilitaire dienstverlening:  catering en inrichting | combipakket

Ondersteuning bij sport- en bewegingsactiviteiten | combipakket

Voorkomen van ongevallen en EHBO | combipakket

ISBN

9789037261424

9789037261448

9789037261462

9789037261646

9789037261400

9789037261547

9789037261660

9789037261561

9789037261585

9789037261622

9789037261608

9789037261493

Prijs

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

€ 25,75

Onderbouwmateriaal Dienstverlening en Producten

Kennismaken met Dienstverlening en Producten | folio

ISBN

9789037245530

Prijs

€ 11,00

Rekenen voor Dienstverlening en Producten

Rekenen voor Dienstverlening en Producten | folio

ISBN

9789037245684

Prijs

€ 18,50



BEGRIPPENTRAINER
Met de begrippentrainer oefent de leerling de belangrijke 
begrippen die bij het profiel horen.

Toets- en examentrainers voor Dienstverlening en Producten 

Toets- en examentrainer Dienstverlening en Producten

basisberoepsgerichte leerweg | folio

Toets- en examentrainer Dienstverlening en Producten

kaderberoepsgerichte leerweg | folio

Toets- en examentrainer Dienstverlening en Producten 

gemengde leerweg | folio

ISBN

9789037251111

9789037251128

9789037251135

Prijs

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

Officevaardigheden voor Dienstverlening en Producten 

Werken met Windows en Office - basis | folio

Werken met Windows en Office - gevorderd | folio

Werken met Office 365 | folio

ISBN

9789037245691

9789037245707

9789037228175

Prijs

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

Loopbaanorientatie en - begeleiding

1. Leren kiezen (werkboek + 100 digitale LOB-opdrachten)

2. Een profiel kiezen (werkboek + 100 digitale LOB-opdrachten)

3. Een opleidingsdomein kiezen (werkboek + 100 digitale LOB-opdrachten)

4. Een vervolgopleiding kiezen (werkboek + 100 digitale LOB-opdrachten)

ISBN

9789037245561

9789037245578

9789037245585

9789037245592

Prijs

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

€ 11,00

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

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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