
Eenvoudig Microsoft 365 Officevaardigheden
onder de knie krijgen?

Roadmap 365
De meest actuele, complete en flexibele leerlijn wanneer het gaat om 
Officevaardigheden met Microsoft 365. De leerlijn is erop gericht om je de apps 
van Microsoft 365 eigen te maken en je kennis en vaardigheden op te laten doen 
voor het efficiënt uitvoeren van taken in de beroepspraktijk of studie.
Roadmap 365 is:
• visueel met veel video’s, oefeningen, toetsen
• geschikt voor maatwerk
• geschikt voor online lesgeven en afstandsonderwijs.

boomberoepsonderwijs.nl/roadmap365

Praktische keuzedelen

Niveau 2 keuzedelen
Op zoek naar activerende niveau 2 keuzedelen waarmee in totaal 480 SBU 
kunnen worden ingevuld? Boom beroepsonderwijs is de grootste aanbieder 
van mbo-keuzedelen, zowel generiek als beroepsgericht. Studenten werken toe 
naar een uitdagende eindopdracht en onderweg beoordeelt de docent enkele 
opdrachten. Dit standaard keuzedelenconcept is ontwikkeld samen met het 
onderwijs en kan als exameninstrument worden ingezet.

boomberoepsonderwijs.nl/keuzedelen-mbo

LESAANBOD
VOOR NIVEAU 2.

NIVEAU 2

Sector Methode Extra informatie

Business Services Knowhow | Business Services Assistant Business Services

Dienstverlening Factor-E Dienstverlening Dienstverlening breed

Factor-E Dienstverlening Profiel Facilitaire dienstverlening

Factor-E HZW Basis en profiel HZW

Angerenstein Sport & Recreatie Basis en profiel S&R

Sport- en dienstverleningsexamens Examens 
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Horeca, Reizen, Leisure Tendens Keuken Kok

Tendens Bediening Gastheer/gastvrouw
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Keuzedelen Keuzedelen Edu’Actief

Logistiek Sarphati | Logistiek Logistiek medewerker
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Of je nu kiest voor breed of smal opleiden, bij Boom beroepsonderwijs ben je aan het juiste 
adres. Wij ontwikkelen lesmateriaal dat voldoet aan ons Sterk niveau 2 concept. Dit doen 
wij niet alleen, maar in samenwerking met docenten, auteurs, studenten en het werkveld. 
Helder, aansprekend, leren door doen!

Wij wijzen je de weg
Ben je op zoek naar geschikt lesmateriaal voor niveau 2? Wij helpen je met het kiezen 
van een pakket voor jouw school. We bieden leermiddelen voor zowel breed als smal, 
basis en profiel en keuzedelen. Op de achterkant vind je al onze leermiddelen.

Volg ons op onze socialmediakanalen

HELDER.
AANSPREKEND.
LEREN DOOR DOEN.

Boom beroepsonderwijs helpt jongeren zich te ontwikkelen tot echte vakmensen, om uit
te blinken in dat waar ze goed in zijn. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met
docenten, auteurs, studenten en het werkveld. Graag zijn we dan ook jouw kennispartner 
wanneer het gaat om niveau 2 leermiddelen. Onze leermiddelen sluiten aan op onze visie op 
inclusief onderwijs. Daarnaast staan motiveren en leren door doen centraal.

Wat maakt ons sterk?

MAAK SAMEN
WERK VAN
ONDERWIJS.

AANBOD
LEERMIDDELEN
NIVEAU 2.

Een niveau 2 opleiding kan smal starten als zelfstandige opleiding, maar ook breder 
of helemaal breed. Boom beroepsonderwijs biedt voor twaalf niveau 2 opleidingen 
leermiddelen aan om invulling te geven aan het basisdeel en/of profieldeel van een 
kwalificatiedossier. Plus een ruim aanbod activerende keuzedelen. Voor zowel de brede 
invulling als de smalle aanpak bieden we een oplossing.

Breed

Hoe je niveau 2 breed invult, hangt van veel factoren af. 
Onder andere van het aantal en type studenten dat je hebt, 
de werkgelegenheid in de regio, de mogelijkheden op 
school en de beschikbare stageplaatsen. Elk roc kiest dan 
ook voor een andere aanpak en een ander aanbod wanneer 
het gaat om breed opleiden. Biedt jouw roc een basisjaar 
met een breed programma dat voorbereidt op een uitstroom 
naar een of meer profielen? Ga dan in het basisjaar aan de 
slag met Allround of Factor-E Dienstverlening. Studenten 
maken kennis met de gekoppelde profielen en kunnen zelf 
ervaren welke niveau 2 opleiding(en) bij hen passen.

Factor-E Dienstverlening
Factor-E Dienstverlening sluit volledig aan bij het 
combinatiedossier Dienstverlening waarin de drie 
uitstroomprofielen Medewerker Facilitaire dienstverlening, 
Helpende Zorg en Welzijn en Medewerker Sport & 
recreatie zijn uitgewerkt. Met deze methode kun je zowel 
combinatiegroepen als de losse profielen lesgeven.

Allround
Allround is gebaseerd op de verwantschapsanalyse in 
opdracht van de MBO Raad en legt een brede basis 
van kennis, vakvaardigheden, beroepsvaardigheden en 
21e-eeuwse vaardigheden. De student oriënteert zich op 
acht verschillende profielen.

Smal

Beroepsgerichte lesmethodes zijn gericht op een specifiek 
basisdeel en kunnen dus ook alleen daar worden ingezet 
in combinatie met de bijbehorende leermiddelen voor de 
profielen.

Beroepsgerichte leermiddelen
Allround of Factor-E Dienstverlening kun je bij negen 
opleidingen inzetten als basisdeel in een smalle opleiding. 
Boom beroepsonderwijs biedt voor twaalf niveau 2 
opleidingen beroepsgerichte leermiddelen:

Opleidingen
1. Assistant Business Services

*

2. Medewerker Facilitaire dienstverlening
3. Medewerker Sport & recreatie
4. Helpende Zorg en Welzijn
5. Medewerker ICT
6. Logistiek medewerker
7. Parts-/baliemedewerker
8. Retailmedewerker

*

9. Servicemedewerker
10. Kok
11. Gastheer/gastvrouw
12. Beveiliger 2
* 
Vanaf 2022/2023 vervanger van bestaande opleiding.

Breed en smal

Kwaliteit

Kwalitatief onderwijs vraagt om kwalitatief hoogwaardige 
leermiddelen die aansluiten bij de student van nu én bij de 
beroepspraktijk van morgen.

Alle leermiddelen voor niveau 2 zijn ontwikkeld 
door auteurs die de beroepspraktijk kennen en 
onderwijservaring hebben in niveau 2 en ook vaak
niveau 3 en 4. Zo zorgen zij voor een prettige overgang 
tussen de verschillende niveaus bij doorstroom. Door actief 
te vragen naar feedback van docenten en studenten blijft 
de kwaliteit van de leermiddelen op het juiste niveau.

boomberoepsonderwijs.nl

Sterk niveau 2 concept

Met het Sterk niveau 2 concept zorgen we voor 
gedegen lesmateriaal, dat aansluit bij de behoefte en 
belevingswereld van de niveau 2 student.

Sterke eigenschappen
✓ Eenduidige structuur

✓ Elke cursus of elk thema met het
Sterk niveau 2 concept kent dezelfde structuur:
Leerdoelen
Vakkennis en opdrachten
Praktijktoets
Begrippenlijst met vaktaal
Test je kennis

✓ Veel aansprekende doe-opdrachten

✓ Aandacht voor werkhouding en 
werknemersvaardigheden

✓ Flexibel inzetbaar
Kleinere eenheden binnen één totaalpakket

✓ Schrijflijnen
Bij alle opdrachten staan schrijflijnen waar de
student zijn antwoorden kan noteren.

Meer weten of heb je een vraag? Onze educatief adviseurs staan je graag te woord! Bekijk het leermiddelenoverzicht niveau 2 op boomberoepsonderwijs.nl/sterk-niveau-2
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naar een uitdagende eindopdracht en onderweg beoordeelt de docent enkele 
opdrachten. Dit standaard keuzedelenconcept is ontwikkeld samen met het 
onderwijs en kan als exameninstrument worden ingezet.

boomberoepsonderwijs.nl/keuzedelen-mbo

LESAANBOD
VOOR NIVEAU 2.

NIVEAU 2

Sector Methode Extra informatie

Business Services Knowhow | Business Services Assistant Business Services

Dienstverlening Factor-E Dienstverlening Dienstverlening breed

Factor-E Dienstverlening Profiel Facilitaire dienstverlening

Factor-E HZW Basis en profiel HZW

Angerenstein Sport & Recreatie Basis en profiel S&R

Sport- en dienstverleningsexamens Examens 

Handel, Commercie en Ondernemerschap Sarphati | Retail Retailmedewerker

Horeca, Reizen, Leisure Tendens Keuken Kok

Tendens Bediening Gastheer/gastvrouw

ICT BrinkmanICT.info Medewerker ICT

Keuzedelen Keuzedelen Edu’Actief 

Logistiek Sarphati | Logistiek Logistiek medewerker

Niveau 2 breed Allround Breed basisjaar

Office 365 Roadmap 365 

Orde en Veiligheid inORDE Beveiliger 2

0522-235 235 service@boomberoepsonderwijs.nl

boomberoepsonderwijs.nl boomberoepsonderwijs.nl

Of je nu kiest voor breed of smal opleiden, bij Boom beroepsonderwijs ben je aan het juiste 
adres. Wij ontwikkelen lesmateriaal dat voldoet aan ons Sterk niveau 2 concept. Dit doen 
wij niet alleen, maar in samenwerking met docenten, auteurs, studenten en het werkveld. 
Helder, aansprekend, leren door doen!

Wij wijzen je de weg
Ben je op zoek naar geschikt lesmateriaal voor niveau 2? Wij helpen je met het kiezen 
van een pakket voor jouw school. We bieden leermiddelen voor zowel breed als smal, 
basis en profiel en keuzedelen. Op de achterkant vind je al onze leermiddelen.

Volg ons op onze socialmediakanalen

HELDER.
AANSPREKEND.
LEREN DOOR DOEN.

Boom beroepsonderwijs helpt jongeren zich te ontwikkelen tot echte vakmensen, om uit
te blinken in dat waar ze goed in zijn. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met
docenten, auteurs, studenten en het werkveld. Graag zijn we dan ook jouw kennispartner 
wanneer het gaat om niveau 2 leermiddelen. Onze leermiddelen sluiten aan op onze visie op 
inclusief onderwijs. Daarnaast staan motiveren en leren door doen centraal.

Wat maakt ons sterk?

MAAK SAMEN
WERK VAN
ONDERWIJS.

AANBOD
LEERMIDDELEN
NIVEAU 2.

Een niveau 2 opleiding kan smal starten als zelfstandige opleiding, maar ook breder 
of helemaal breed. Boom beroepsonderwijs biedt voor twaalf niveau 2 opleidingen 
leermiddelen aan om invulling te geven aan het basisdeel en/of profieldeel van een 
kwalificatiedossier. Plus een ruim aanbod activerende keuzedelen. Voor zowel de brede 
invulling als de smalle aanpak bieden we een oplossing.

Breed

Hoe je niveau 2 breed invult, hangt van veel factoren af. 
Onder andere van het aantal en type studenten dat je hebt, 
de werkgelegenheid in de regio, de mogelijkheden op 
school en de beschikbare stageplaatsen. Elk roc kiest dan 
ook voor een andere aanpak en een ander aanbod wanneer 
het gaat om breed opleiden. Biedt jouw roc een basisjaar 
met een breed programma dat voorbereidt op een uitstroom 
naar een of meer profielen? Ga dan in het basisjaar aan de 
slag met Allround of Factor-E Dienstverlening. Studenten 
maken kennis met de gekoppelde profielen en kunnen zelf 
ervaren welke niveau 2 opleiding(en) bij hen passen.

Factor-E Dienstverlening
Factor-E Dienstverlening sluit volledig aan bij het 
combinatiedossier Dienstverlening waarin de drie 
uitstroomprofielen Medewerker Facilitaire dienstverlening, 
Helpende Zorg en Welzijn en Medewerker Sport & 
recreatie zijn uitgewerkt. Met deze methode kun je zowel 
combinatiegroepen als de losse profielen lesgeven.

Allround
Allround is gebaseerd op de verwantschapsanalyse in 
opdracht van de MBO Raad en legt een brede basis 
van kennis, vakvaardigheden, beroepsvaardigheden en 
21e-eeuwse vaardigheden. De student oriënteert zich op 
acht verschillende profielen.

Smal

Beroepsgerichte lesmethodes zijn gericht op een specifiek 
basisdeel en kunnen dus ook alleen daar worden ingezet 
in combinatie met de bijbehorende leermiddelen voor de 
profielen.

Beroepsgerichte leermiddelen
Allround of Factor-E Dienstverlening kun je bij negen 
opleidingen inzetten als basisdeel in een smalle opleiding. 
Boom beroepsonderwijs biedt voor twaalf niveau 2 
opleidingen beroepsgerichte leermiddelen:

Opleidingen
1. Assistant Business Services

*

2. Medewerker Facilitaire dienstverlening
3. Medewerker Sport & recreatie
4. Helpende Zorg en Welzijn
5. Medewerker ICT
6. Logistiek medewerker
7. Parts-/baliemedewerker
8. Retailmedewerker

*

9. Servicemedewerker
10. Kok
11. Gastheer/gastvrouw
12. Beveiliger 2
* 
Vanaf 2022/2023 vervanger van bestaande opleiding.

Breed en smal

Kwaliteit

Kwalitatief onderwijs vraagt om kwalitatief hoogwaardige 
leermiddelen die aansluiten bij de student van nu én bij de 
beroepspraktijk van morgen.

Alle leermiddelen voor niveau 2 zijn ontwikkeld 
door auteurs die de beroepspraktijk kennen en 
onderwijservaring hebben in niveau 2 en ook vaak
niveau 3 en 4. Zo zorgen zij voor een prettige overgang 
tussen de verschillende niveaus bij doorstroom. Door actief 
te vragen naar feedback van docenten en studenten blijft 
de kwaliteit van de leermiddelen op het juiste niveau.

boomberoepsonderwijs.nl

Sterk niveau 2 concept

Met het Sterk niveau 2 concept zorgen we voor 
gedegen lesmateriaal, dat aansluit bij de behoefte en 
belevingswereld van de niveau 2 student.

Sterke eigenschappen
✓ Eenduidige structuur

✓ Elke cursus of elk thema met het
Sterk niveau 2 concept kent dezelfde structuur:
Leerdoelen
Vakkennis en opdrachten
Praktijktoets
Begrippenlijst met vaktaal
Test je kennis

✓ Veel aansprekende doe-opdrachten

✓ Aandacht voor werkhouding en 
werknemersvaardigheden

✓ Flexibel inzetbaar
Kleinere eenheden binnen één totaalpakket

✓ Schrijflijnen
Bij alle opdrachten staan schrijflijnen waar de
student zijn antwoorden kan noteren.

Meer weten of heb je een vraag? Onze educatief adviseurs staan je graag te woord! Bekijk het leermiddelenoverzicht niveau 2 op boomberoepsonderwijs.nl/sterk-niveau-2



boomberoepsonderwijs.nl

HELDER.
AANSPREKEND.
LEREN DOOR DOEN.

Wegwijzer in de keuze
Ben je op zoek naar geschikt lesmateriaal voor niveau 2? Wij helpen je met het kiezen van een pakket voor jouw school.

Of je nu opleidt in de variant breed of smal, wij bieden een passende oplossing voor jouw studenten.

Situatie Scenario

Breed basisjaar 
met verschillende 
opleidingen

Breder basisjaar 
Dienstverlening

Opleiding 
Servicemedewerker
(cross-over)

Welk scenario past bij jouw situatie?
Gebruik onderstaande situaties als wegwijzer in de keuze niveau 2 breed opleiden of 
smal opleiden.

“Wij vinden het belangrijk dat studenten zich flexibeler op de arbeidsmarkt kunnen 
bewegen. We denken dat breder opleiden daaraan bijdraagt, doordat studenten zo 
vaardigheden in meerderere contexten aanleren.”

“Wij hebben studenten die meer kunnen, die zien we graag hun opleiding afsluiten
met meer dan een opleiding.”

“Er zijn veel studenten die eigenlijk nog geen idee hebben van wat ze kunnen
en waar hun affiniteiten liggen, zij weten nog niet welke opleiding ze willen doen.”

“Er zijn studenten die precies weten welke opleiding zij willen volgen.
Zij gaan aan het werk na het behalen van het diploma, of stromen door naar niveau 3.”

“Er is een groep studenten die veel aandacht nodig heeft als het gaat om
vaardigheden als plannen en organiseren, samenwerken en afspraken nakomen.”

“Er is veel wisseling naar een andere opleiding binnen onze studenten op niveau 2.
Die overstap levert altijd veel administratief werk op.”

“We hebben te weinig studenten om hele klassen met één opleiding te kunnen vullen.”

“De arbeidsmarkt heeft behoefte aan werknemers die mee veranderen,
multi-inzetbaar zijn en beschikken over 21e-eeuwse vaardigheden.
Want het draait niet alleen meer om het ontwikkelen van vakkennis.”

MethodesOpleidingen

Benieuwd naar de 
digitale leeromgeving?
Neem contact met ons op
voor een (digitale) rondleiding.

Smal basisjaar

Scan de QR-code!

Bekijk en ervaar onze
niveau 2 leermiddelen.

Maak kennis met jouw adviseur

Business services

Basisdeel Profieldeel Keuzedeel
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Dienstverlening

Medewerker Facilitaire dienstverlening

Medewerker Sport & recreatie

Helpende Zorg en Welzijn

Assistant Business Services

Medewerker ICT

Logistiek medewerker

Parts-/balie medewerker

Retailmedewerker

Servicemedewerker

Kok

Gastheer/gastvrouw

Beveiliger 1111
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Allround (Breed basisdeel)
Factor-E Dienstverlening
Factor-E HZW
Factor-E Medewerker Facilitaire 
dienstverlening profieldeel
Angerenstein Sport & Recreatie
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Sarphati Retail
Sarphati Logistiek
BrinkmanICT.info
Keuzedelen Edu’Actief
inORDE
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