
ONDERSCHEIDEND 
LESMATERIAAL
2022-2023

Tendens Toerisme en Recreatie biedt:
- Specifieke boeken per domein

 Reisbranche, verblijfsrecreatie, dagrecreatie, 

 hotel en toeristisch informatiebedrijf

- Afwisselende opdrachten

 Ingedeeld op kennis, toepassing, inzicht – en toetsen

- Projecten in samenwerking met het bedrijfsleven

 Voor alle kwalificaties uit het kwalificatiedossier Travel, 

 Leisure & Hospitality met Crebonr 79130

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

een rondleiding.

0522 235 235     service@boomberoepsonderwijs.nl    boomberoepsonderwijs.nl

MAAK KENNIS MET TENDENS
TOERISME EN RECREATIE

Met Tendens Toerisme en Recreatie bereid je jouw student 
voor op het werk in het recreatiebedrijf (dag- en verblijfsrecreatie), 
frontoffice van een hotel, toeristisch informatiebedrijf of in de 
reisbranche. De methode voldoet aan het kwalificatiedossier Travel, 
leisure & hospitality en met het lesmateriaal zijn jouw studenten 
voorbereid op de LTTR beoordelings- en exameninstrumenten.

mailto:service%40boomberoepsonderwijs.nl?subject=
http://boomberoepsonderwijs.nl


De werkomgevingen waarin jouw student straks aan het werk gaat lopen erg uiteen. 
Belangrijk dat hij of zij een sterke basis heeft en overal uit zijn voeten kan. Kenmerkend 
in het Tendens concept zijn de specifieke beroepssituaties

Tendens Toerisme & Recreatie

Evenementenorganisatie | combipakket

Backoffice in toerisme en recreatie | theorieboek

Frontoffice in toerisme en recreatie | theorieboek

Backoffice hotel | werkboek

Bestemmingen: Nederland en de buurlanden

Front- en backoffice toeristische informatiebedrijf | werkboek

Front- en backoffice dagrecreatie | werkboek

Toerisme en recreatie | branche en beroep | werkboek

Frontoffice hotel | werkboek

Frontoffice verblijfsrecreatie | werkboek

Spel | werkboek

Toerisme en recreatie | branche en beroep

Communicatie in toerisme en recreatie | online en offline

Producten en diensten voor toerisme en recreatie

Toerisme en Recreatie | basis- en profieldeel recreatie niveau 3 | 

digitale licentie | 12 maanden  |  bundel

Toerisme en Recreatie | basis- en profieldeel recreatie niveau 4 | 

digitale licentie | 12 maanden | bundel

Toerisme en Recreatie | basis- en profieldeel toerisme niveau 3 | 

digitale licentie | 12 maanden | bundel

Toerisme en Recreatie | basis- en profieldeel toerisme niveau 4 | 

digitale licentie | 12 maanden | bundel

Toerisme en Recreatie | basisdeel toerisme en recreatie | digitale licentie | 

12 maanden | Bundel 

Creativiteit | werkboek

Frontoffice reisbranche | werkboek 

Werkboek Frontoffice verblijfsrecreatie | activiteiten  | werkboek 

Commerciële dienstverlening 

Organiseren van recreatieactiviteiten

Uitvoeren van recreatieactiviteiten

Entertainment | werkboek  

Informatie en educatie | werkboek 

Sport & outdoor | werkboek 

Bestemmingen: de wereld

Producten en diensten reisbranche

Backoffice reisbranche | werkboek 

Backoffice verblijfsrecreatie | werkboek 

Promoten en verkopen hotel | werkboek 

Promoten en verkopen reisbranche | maatwerkreizen | werkboek 

Promoten en verkopen reisbranche | pakketreizen | werkboek 

ISBN

9789037260823

9789037254662

9789037254679

9789037228441

9789037228526

9789037228465

9789037228458

9789037228373

9789037228434

9789037228403

9789037228632

9789037228472

9789037228489

9789037228519

9789037232196

 

9789037232202

9789037232172

9789037232189

9789037232165

9789037228649

9789037228380

9789037228410 

9789037228618

9789037228670

9789037228687

9789037228656

9789037228663

9789037228625

978903722860

9789037228595

9789037228397

9789037228427

9789037228557

9789037228540

9789037228533

Prijs

€ 45,75

€ 26,75

€ 28,75

€ 15,75

€ 23,25

€ 15,75

€ 15,75

€ 17,50

€ 15,25

€ 17,00

€ 21,50

€ 23,25

€ 26,75

€ 26,75

€ 130,75

€ 130,75 

€ 133,75

€ 133,75

€ 106,75

€ 22,50

€ 20,00

€ 20,00

€ 31,50

€ 30,50

€ 30,50

€ 22,50

€ 21,50

€ 23,25

€ 29,00

€ 33,25

€ 15,75

€ 16,50

€ 18,00

€ 21,50

€ 21,50

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



Tendens Toerisme en Recreatie is een volledig RTT I-gecer tificeerde methode. 
lle opdrachten en toetsvragen zijn opgebouwd vanuit deze didactiek. 

Tendens Horeca & Recreatie

Promoten en verkopen verblijfsrecreatie | werkboek 

Leidinggeven | theorieboek

Leidinggeven - niveau 4 | werkboek 

ISBN

9789037228564

9789037228892

9789037228854

Prijs

€ 21,50

€ 41,25

€ 29,50

0522 235 235     service@boomberoepsonderwijs.nl    boomberoepsonderwijs.nl

Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Toerisme&Recreatie?

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

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