
Nieuwsgierig naar het 
lesmateriaal?
Neem contact op met jouw adviseur.

LEERMIDDELEN
SCHOOLJAAR
2022

0522 235 235     service@boomberoepsonderwijs.nl    boomberoepsonderwijs.nl

STRUX LEGT DE PRAKTISCHE BASIS
Met StruX Entree ontdekken je studenten hun eigen 
talenten en laat je hen actief werken aan het vergroten 
van hun kansen op de arbeidsmarkt.

StruX biedt: 
- Leren door doen en werken aan portfolio
- Minder talig en meer beeldmateriaal
- Verbeterde vormgeving: praktisch beeld en volwassen uitstraling
- Onderscheid tussen Praktijkonderwijs en Entree-titels

Combipakket
Een aantal titels van StruX is beschikbaar als Combipakket. Kies hoe 
jij werkt: volledig digitaal, vanuit het leerwerkboek of een combinatie. 
Met een combipakket krijg je zowel een leerwerkboek als licentie voor 
de digitale leeromgeving van StruX.



LEREN DOOR DOEN Leerlingen leren zoveel mogelijk vanuit activiteiten.

Prijs

€ 21,00 

€ 14,00

€ 14,00

Type

Folio

Folio

Folio

Basisvaardigheden

Werknemersvaardigheden

Basisvaardigheden Nederlands - deel 1 

Basisvaardigheden Nederlands - deel 2

ISBN 

9789037251890 

9789037213362 

9789037213522

Prijs

€ 26,25 

€ 15,75

€ 15,75

Type

Folio

Folio

Folio

B-VCA

B-VCA 1

B-VCA 2 

B-VCA 3

ISBN 

9789037251821 

9789037251838 

9789037251845

Prijs

€ 47,50

Type

Folio

Dienstverlening en zorg

StruX Entree Assistent dienstverlening en zorg 

ISBN 

9789037252125

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

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

€ 14,00

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Assistent logistiek - deel 1 - Ontvangt goederen/

producten 

Assistent logistiek - deel 2 - Maakt goederen/producten 

gereed voor opslag en slaat deze op

Assistent logistiek - deel 3 - Verzamelt goederen/

producten/emballage/verpakkingsmaterialen

Assistent logistiek - deel 4 - Maakt goederen/producten 

verzendklaar

Assistent logistiek - deel 5 - Voert handelingen op 

goederen/producten uit

Assistent logistiek - deel 6 - Inventariseert de voorraad/

magazijninventaris

9789037222142

9789037222234

9789037222166

9789037222180

9789037222401 

9789037222418

Prijs

€ 52,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

Type

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Economie en handel 

Assistent verkoop/retail

Assistent verkoop/retail - deel 1 - Voert werk uit bij

ontvangst/opslag van goederen/producten

Assistent verkoop/retail - deel 2 - Onderhoudt de 

artikelpresentatie

Assistent verkoop/retail - deel 3 - Voert werk uit bij 

verzorgen/onderhouden van de werkplek/werkomgeving

Assistent verkoop/retail - deel 4 - Ontvangt de klant 

en assisteert verkopende collega’s

ISBN 

9789037251975

9789037222159

9789037213508

9789037222227

9789037222173



VEEL BEELD
De tweede editie van StruX is minder talig en 
bevat meer beeld.

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

Prijs

€ 47,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 23,25

€ 23,25

Type

Folio 

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Horeca

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie 

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie - 

deel 1 - Maakt (werk)ruimten bedrijfsklaar

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie - deel 2 - 

Bewerkt en verwerkt voedingsproducten/halffabricaten 

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie - 

deel 3 - Maakt voedingsproducten klantgereed 

Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie - 

deel 4 - Maakt (werk)ruimten, gereedschappen en 

machines schoon

Plusdeel Assistent bediening

Plusdeel Assistent keuken

ISBN 

9789037252132

9789037213461

9789037213478

9789037222135 

9789037222395

9789037242218

9789037242195

Prijs

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 21,00

€ 18,50

Type

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Folio

Techniek

Assistent installatie- en constructietechniek - deel 1 -

Zorgt voor een veilige werkplek

Assistent installatie- en constructietechniek - deel 2 - 

Maakt (onderdelen van) producten en halffabricaten

Assistent installatie- en constructietechniek - deel 3 - 

Ondersteunt bij installatie- of constructietechniek

Assistent installatie- en constructietechniek - deel 4 - 

Bergt gereedschap, materieel en materiaal op en voert 

afval af

Assistent bouwen, wonen en onderhoud - deel 1 - 

Verzamelt benodigdheden

Assistent bouwen, wonen en onderhoud - deel 2 - 

Voert werk uit

Assistent bouwen, wonen en onderhoud - deel 3 - 

Rondt het werk af

ISBN 

9789037213416

9789037213423

9789037222425

9789037222432

9789037213393

9789037213409

9789037222197



LEERDOELEN
De duidelijke leerdoelen aan het begin van een hoofdstuk 
laten de leerlingen zien waar zij naar toe werken.

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

Prijs

€ 37,75

€ 37,75

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

€ 18,50

Type

Combipakket

Combipakket

Folio

Folio

Folio

Folio

Voedsel, natuur en leefomgeving

Plant, dier en (groene) leefomgeving A

Plant, dier en (groene) leefomgeving B

Assistent plant of (groene) leefomgeving - deel 1 - 

Plant of legt groen aan

Assistent plant of (groen) leefomgeving - deel 2 - 

Verzorgt het gewas of onderhoudt groen

Assistent plant of (groene) leefomgeving - deel 3 - 

Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving

Assistent plant of (groene) leefomgeving - deel 4 - 

Transporteert producten en materialen

ISBN 

9789037260113

9789037260120

9789037213430

9789037222241

9789037222449

9789037222456



0522 235 235

service@boomberoepsonderwijs.nl

boomberoepsonderwijs.nl

Wil je een rondleiding door de digitale 

leeromgeving van StruX?

Of heb je advies nodig over de boekenlijst? 

Wij helpen je graag verder!

0522 235 235

service@boomberoepsonderwijs.nl

boomberoepsonderwijs.nl

Onderscheidend leermiddelenaanbod
waarmee we leerlingen op weg helpen naar hun toekomst

ONDERSCHEIDEND 
AANBOD 

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

StruX legt de praktische basis
Met StruX Entree ontdekken je studenten hun eigen 

talenten en laat je hen actief werken aan het vergroten 

van hun kansen op de arbeidsmarkt.

StruX biedt:
 Leren door doen en werken aan portfolio

 Minder talig en meer beeldmateriaal

 Verbeterde vormgeving: praktisch beeld en 

 volwassen uitstraling

 Onderscheid tussen Praktijkonderwijs en Entree-titels

Waarom StruX Entree?
 Werken zoals je zelf wil

 De StruX werkboeken zijn op papier beschikbaar.

Inclusief
Het lesmateriaal van StruX is inclusief toetsen en 

docentenmateriaal.

Leren door doen
Studenten leren zoveel mogelijk vanuit activiteiten. De 

duidelijke leerdoelen aan het begin van een hoofdstuk 

laten de studenten zien waar zij naartoe werken. 

Studenten gaan in hun boeken actief aan het werk met 

foto’s, tekeningen en knipbladen.

Portfolio
Opdrachten die voorzien zijn van een portfolio-

pictogram, geven aan dat deze een bewijs kunnen 

opleveren voor het portfolio van de leerling.


