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Combipakket

Wanneer je een combipakket koopt ontvang je náást de toegang tot de digitale leeromgeving ook de boeken 

Bereidingstechnieken en Warenkennis. Let op: deze boeken zijn niet los te bestellen in de webshop.

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

een rondleiding.

MAAK KENNIS MET  TENDENS MOH

In de lesmethode Tendens Ondernemer Horeca is
aandacht voor theorie én beroepscompetenties.
Kenmerkend zijn de specifieke beroepssituaties, waarin 
de praktijk centraal staat. Door samenwerking met de 
professionele praktijk krijgt jouw student een goed beeld van 
zijn toekomstige werkomgeving en worden de juiste kennis, 
vaardigheden en gedrag geleerd.

Tendens Ondernemer Horeca biedt:
• Actueel: in opdrachten en theorie
• Afwisselende opdrachten: ingedeeld op kennis, 
 toepassing, inzicht en toetsen
• Projecten in samenwerking met het bedrijfsleven
• Voor alle kwalificaties uit het kwalificatiedossier
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Jouw liefde voor koken en het koksvak zijn groot, niets is 
mooier dan jouw studenten aan te steken met de passie die 
jij ervaar t bij koken.

Complete methode

TD MOH | 1 jaar

TD MOH | Combipakket 1 jr

TD MOH | 4 jaar 

TD MOH | Combipakket 4 jr

ISBN

9789037261240

97890372662452

9789037262698

9789037261226

Prijs

€ 160,00 

€ 260,00 

€ 385,50 

€ 485,50 

Delen

TD MOH | Profiel Meewerken in de horeca 2 jr

TD MOH | Operationeel Management 2 jr

TD MOH | Ondernemen 2 jr

ISBN

97890372 62469

97890972 62476

97890972 62483

Prijs

€ 133,50 

€ 133,50 

€ 133,50 

Algemeen

TD MOH | Set drie theorie boeken MOH | geseald

ISBN

97890372 61233

Prijs

€ 100,00 

Docenten

TD MOH docentenlicentie | 1 jaar

ISBN

3109010001926

Prijs

Nog niet bekend

Demo

TD MOH | DEMO | 3 mnd

ISBN

0209037200166 Aan te vragen bij

jouw adviseur

Let op! Dit zijn de prijzen van 2022. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Tendens MOH?

Of heb je advies nodig over de boekenlijst? Wij helpen je graag verder!

 

Esma Larabi 

e.larabi@boom.nl

+31631768849

 

Marije Holterman 

m.holterman@boom.nl

+31621482470
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