
DE LESMETHODE VOOR 

DE ACTIEVE STUDENT

Inclusief digitale 
leeromgeving

HERZIEN BOS-medewerker

Angerenstein Sport en Bewegen staat klaar voor het nieuwe 

schooljaar. BOS-medewerker heeft een kleine herziening onder-

gaan, maar het ISBN van het combipakket is hetzelfde gebleven. 

Kijk voor de actuele titels en ISBN’s op het titeloverzicht.

Benieuwd naar de digitale 

leeromgeving van Angerenstein 

Sport en Bewegen? Vraag dan 

een demolicentie aan bij je 

adviseur.

VARIEER EN LEER MEER

COMBIPAKKETTEN EN BUNDELS
Alle boeken van Angerenstein Sport en Bewegen zijn 
verkrijgbaar als combipakket of bundel, kies hoe je werkt: 
volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie van beide. In 
de digitale leeromgeving vind je naast het boek ook veel video-
materiaal voor het aanleren van beroepsmatige vaardigheden.

COMBIPAKKET

Met een combipakket krijg je voor 
een vaste lage prijs zowel het boek 
als de digitale licentie. Deze digitale 
licentie geeft je toegang tot de 
digitale leeromgeving. 

BUNDEL
De bundel is een set van meerdere 
boeken met een digitale licentie. Hier-
mee kan jouw student alle basisdelen 
en profieldelen aan het begin van 
de opleiding in één keer met korting 
aanschaffen. Er is een basisbundel 
beschikbaar met alle basisdelen en er 
zijn verschillende profielbundels. 

0522 - 235 235         service@boomberoepsonderwijs.nl         boomberoepsonderwijs.nl

Benieuwd welk 

voordeel dit jou oplevert? 

We komen graag bij je langs 

om de mogelijkheden te 

bespreken. 

HERZIEN



Combipakket Bundel
Een combipakket is één boek en licentie. Met de licentie krijg je toegang tot 

deze titel in onze digitale leeromgeving.

De bundel is een set van meerdere boeken en licentie. Met de licentie krijg je  

toegang tot deze titels in onze digitale leeromgeving.

TITELOVERZICHT  

Angerenstein Sport en Bewegen

BASISDELEN

De sportleider als 

begeleider deel 2

9789037256260

€ 41,00

De sportleider als 

begeleider deel 1 

9789037256253

€ 38,00

BASISBUNDEL

Basisbundel Angerenstein 

Sport en Bewegen

9789037256338

€ 199,00

PROFIELDELEN

Inhoud:

De sportleider als lesgever 

Sportleider als trainer-coach

De sportleider als organisator en 

SB functionaris

De sportleider als begeleider deel 1

De sportleider als begeleider deel 2

Ardnas-licentie 

De sportleider als 

organisator en 

SB functionaris

9789037256246

€ 56,75

Sportleider als 

trainer-coach 

9789037256239

€ 51,75

De sportleider als 

lesgever  

9789037256222

€ 49,50

Niveau 3 en 4

Niveau 4

BOS-Medewerker

9789037256321

€ 72,25

Bewegingsagoog 2

9789037256314

€ 44,25

Bewegingsagoog 1

9789037256307

€ 44,00

Sport, bewegen en 

gezondheid deel 2

9789037256284

€ 45,50

Sport, bewegen en 

gezondheid deel 1

9789037256277

€ 62,00

SB-projecten 

coördineren

9789037256291

€ 49,25

Niveau 3 en 4

PROFIELBUNDEL
Niveau 4

Bundel Gezondheid

9789037256345

€ 141,75

Inhoud:

Sport, bewegen en gezondheid deel 1

Sport, bewegen en gezondheid deel 2

SB-projecten coördineren

Ardnas licentie

Bundel Bewegingsagoog

9789037256369

€ 121,50

Inhoud:

Bewegingsagoog 1

Bewegingsagoog 2

SB-projecten coördineren

Ardnas-licentie

Bundel BOS-medewerker

9789037256376

€ 111,25

Inhoud:

BOS-medewerker

SB-projecten coördineren

Ardnas-licentie

HERZIEN

HERZIEN

Let op! Dit zijn de prijzen van 2021.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.



NIEUW CONCEPT 

SPORT & RECREATIE

NIEUW Angerenstein voor Sport & Recreatie

Het lesmateriaal voor de opleiding Sport & Recreatie is herschre-

ven voor het beproefde concept van Sterk niveau 2 en sluit 

daarnaast aan op het beproefde concept van Angerenstein Sport 

en Bewegen. Het beste van beide, gebundeld tot een nieuw 

aanbod voor niveau 2 Sport & Recreatie.

Het nieuwe lesmateriaal bestaat uit korte en duidelijke teksten 

en bevat schrijfregels bij de opdrachten. Daarnaast wordt het 

ondersteund met veel beeldmateriaal. Angerenstein Sport & 

Recreatie is verkrijgbaar in twee combipakketten, voor het basis-

deel en het profieldeel. Deze bestaan uit een katern per thema 

en een licentie voor de digitale leeromgeving.  

WERK HOE JIJ WILT

OP PAPIER OF DIGITAAL
Vanaf schooljaar 2021-2022 zijn de boeken voor de opleiding Sport & 
Recreatie verkrijgbaar als combipakket. Kies hoe je werkt: 
volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie van beide. In de 
digitale leeromgeving vind je opdrachten, bronnen en veel video-
materiaal voor het aanleren van beroepsmatige vaardigheden.

BASISDEEL

Angerenstein Medewerker Sport & Recreatie 

Basisdeel | combipakket 

9789037254020

€ 77,00

Bevat de volgende thema’s:

1. Werkzaamheden voorbereiden

2. Ruimtes gebruiksklaar maken

3. Optreden als aanspreekpunt

4. Administratieve werkzaamheden

5. Voorraadbeheer

6. Veiligheid

7. Beheer en onderhoud

8. Gezondheid en voeding

9. Evalueren

Angerenstein Medewerker Sport & Recreatie 

Profieldeel | combipakket 

9789037254037

€ 77,00

Bevat de volgende thema’s:

1. Assisteren bij sportieve en recreatieve 

    activiteiten 

2. Plannen en organiseren van sportieve en 

    recreatieve activiteiten 

3. Begeleiden van sporters en gasten 

4. Toezicht houden en blessurepreventie

TITELOVERZICHT  

Sport & Recreatie niveau 2

PROFIELDEEL

Benieuwd naar het

 nieuwe lesmateriaal? 

We komen graag bij je langs 

om het te laten zien.

Niveau 2 Niveau 2

! VORIGE VOLGENDE "

# $

Wat zouden de werkzaamheden van de medewerker sport en recreatie kunnen zijn?
a. 

Bespreek je antwoord met een klasgenoot en vul eventueel je lijst aan.
b. 

Thema 1 - Werkzaamheden voorbereiden - Thema 1 - Werkzaamheden voorbereiden - Thema 1 - Werkzaamheden voorThema 1 - Werkzaamheden voor……

Opdracht 12. Spelenkermis - 2Opdracht 12. Spelenkermis - 2 %

Bekijk het filmpje.

VakantieWeek TV 2015 - 21: Rabobank Spelenk…
Later bekij… Delen

Filmpje Spelenkermis

Inhoudsopgave

Opdracht opgeven

& Docentmateriaal

' Antwoorden tonen

Bronnen

Geen bronnen

BRON TOEVOEGEN

(

)

*  digitaal@boomonderwijs.nl  digitaal@boomonderwijs.nl +  0522 - 235235 0522 - 235235

,

- LESMATERIAAL . TAKEN / TOETSEN 0 GROEPEN

Let op! Dit zijn de prijzen van 2021.

Prijswijzigingen onder voorbehoud.



Regio Noord 

Charlie Schuurman

c.schuurman@boom.nl

06-53681282

Regio Zuid 

Crista Mekkering

c.mekkering@boom.nl

06-51295764

Uitgever 

Nathalie de Weerd

n.deweerd@boom.nl

06-30921629

WIJ KOMEN GRAAG BIJ JE LANGS!

Examens voor Sport en Bewegen

Boom beroepsonderwijs is officiële examenleverancier voor 

alle mbo-opleidingen Sport en Bewegen. De examens zijn 

geconstrueerd door een constructiegroep van roc’s en zijn 

vastgesteld door een vaststellingscommissie bestaande uit 

vertegenwoordigers uit het Sport en Bewegen-onderwijs en 

werkveld. 

We bieden examens voor Sport en Bewegen niveau 2, 3 en 

4 en de Sport en Bewegen keuzedelen. De examens worden 

aangeboden in boekjes en digitaal via het Platform van 

Paragin. Het gebruik van de examens is op basis van een 

licentieovereenkomst die je met ons afsluit.

Meer informatie over de sportexamens vind je op boom-

beroepsonderwijs.nl/sportexamens of vraag ernaar bij je 

adviseur. 

SPORT

0522 - 235 235         service@boomberoepsonderwijs.nl        boomberoepsonderwijs.nl


