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Angerenstein

spor t & Bewegen

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

WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, PAPIER OF BLENDED
Alle boeken van Angerenstein zijn bestelbaar als combipakket
en jij kiest hoe je werkt: volledig digitaal, vanuit het boek of een
combinatie van beide. Angerenstein Sport en Bewegen is een
complete serie leermiddelen voor het kwalificatiedossier Sport
en Bewegen. Angerenstein Sport en Bewegen bestaat uit boeken
met theorie en opdrachten, online verdiepingsstof, digitale toetsen
en docentenondersteuning.

Combipakket

Bundel

Met een combipakket krijg je zowel een
theorieboek als een licentie voor de
digitale leeromgeving van Angerenstein.

De bundel is een set van meerdere
combipakketten met een licentie. Hiermee
kan de student alle benodigde boeken in
één keer met korting aanschaffen.

0522 235 235

service@boomberoepsonderwijs.nl

boomberoepsonderwijs.nl

Alle relevante informatie voor studenten die een opleiding
Spor t en Bewegen volgen.

Basisdelen | Niveau 3 & 4

ISBN

Prijs

De sportleider als lesgever | combipakket

9789037256222

€ 51,50

Sportleider als trainer-coach | combipakket

9789037256239

€ 54,00

De sportleider als organisator en SB functionaris | combipakket

9789037256246

€ 59,00

De sportleider als begeleider deel 1 | combipakket

9789037256253

€ 39,50

De sportleider als begeleider deel 2 | combipakket

9789037256260

€ 42,50

Basisbundel | Niveau 3 & 4

ISBN

Prijs

Basisbundel Angerenstein Sport en Bewegen

9789037256338

€206,75

Profieldelen | Niveau 4

ISBN

Prijs

Sport, bewegen en gezondheid deel 1 | combipakket

9789037256277

€ 64,50

Sport, bewegen en gezondheid deel 2 | combipakket

9789037256284

€ 47,50

Bewegingsagoog 1 | combipakket

9789037256307

€ 44,75

Bewegingsagoog 2 | combipakket

9789037256314

€ 46,00

Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport | combipakket

9789037260731

€ 75,50

SB-projecten coördineren | combipakket

9789037256291

€ 51,25

Profielbundel | Niveau 4

ISBN

Prijs

Bundel Gezondheid

9789037256345

€ 147,50

9789037256369

€ 126,50

9789037256376

€ 115,50

• 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

• Sport, bewegen en gezondheid deel 1
• Sport, bewegen en gezondheid deel 2
• SB-projecten coördineren
• Ardnas-licentie
Bundel Bewegingsagoog
• Bewegingsagoog 1
• Bewegingsagoog 2
• SB-projecten coördineren
• Ardnas-licentie
Bundel Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport
• Coördinator Buurt, Onderwijs en Sport
• SB-projecten coördineren
• Ardnas-licentie
Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Alle relevante informatie voor studenten die een opleiding
Spor t en Bewegen volgen.

Basisdeel | Niveau 2

ISBN

Prijs

Angerenstein Medewerker Sport & Recreatie Basisdeel | combipakket

9789037254020

€ 85,00

Profieldeel

ISBN

Prijs

Angerenstein Medewerker Sport & Recreatie Profieldeel | combipakket

9789037254037

€ 85,00

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

Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Angerenstein?
Bevat de volgende thema’s:
Of heb je advies nodig over de boekenlijst? Wij helpen je graag verder!
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
Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.

Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Angerenstein?
Of heb je advies nodig over de boekenlijst? Wij helpen je graag verder!
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Charlie Schuurman
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