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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
Een dokter kan zijn operatie niet uitvoeren zonder de 

schoonmakers die vooraf de operatiekamer ontsmet 

hebben, een veilige autorit bestaat niet zonder goede 

automonteurs en een gezellig avondje uit eten is 

waardeloos zonder bediening of assistentie in de keuken.

Allemaal onmisbare, maar soms onzichtbare, talenten 

in de maatschappij. Dat zijn de leerlingen van het 

praktijkonderwijs.

Voor leerling in het praktijkonderwijs is een leerroute is 

geen snelweg naar de toekomst. Maar een persoonlijke 

pad met nét dat steuntje in de rug om zich te ontwikkelen. 

Een leerroute die bij hen past en die aansluit bij wie 

ze zijn. In een veilige omgeving krijgen ze de kans om 

zich voor te bereiden op hun toekomst. Met vakken als 

Burgerschap, Nederlands, Rekenen en Engels ontwikkel je 

basisvaardigheden zodat zij straks hun je mannetje staan 

in de maatschappij.

Tijdens de praktijkvakken, stages en activiteiten leren ze 

door te doen en ervaren ze de beroepspraktijk. Door de 

praktijk echtte ervaren en weten ze en leren ze ook steeds 

beter wie ze zijn, wat ze kunnen en wat ze willen. 

Jezelf kunnen zijn en jezelf en vol vertrouwen de 

maatschappij in durven stappen dat is wat de lesmethode 

StruX leerlingen in het praktijkonderwijs wil laten 

ontdekken. Met lesmateriaal dat leerlingen zich laat 

ontwikkelen en zelfredzaam maakt. De theorie in de leer- 

werkboeken is veelal visueel gemaakt in de vorm van 

illustraties, stappenplannen en video’s. Met StruX begeleid 

je leerlingen op weg naar zelfstandigheid en laat je hen 

actief werken aan het vergroten van hun kansen op de 

arbeidsmarkt.

     Specifiek voor het praktijkonderwijs

     Papier + digitaal

     Leren door doen




