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

WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, PAPIER OF EEN COMBINATIE
Alle leermiddelen van inORDE zijn bestelbaar als combipakket en
jij kiest hoe je werkt: volledig digitaal, vanuit het theorie-/werkboek
of theorieboek of een combinatie van beide. De leermiddelen zijn
opgedeeld in thema’s en sluiten volledig aan op de SVPB examens
Beveiliger 2 en 3. Volledig afgestemd op de doeners van niveau 2 en
3 en ruime ondersteuning van de docent.

Combipakket
Met een combipakket krijg je zowel een theorie-/werkboek of theorieboek als een licentie
voor de digitale leeromgeving.

0522 235 235

service@boomberoepsonderwijs.nl

boomberoepsonderwijs.nl

De leermiddelen zijn ontwikkeld op basis van feedback en wensen van docenten. Input
van professionals uit de praktijk maakt de inORDE leermiddelen aantrekkelijk en
relevant. Zeker in combinatie met de SVPB oefenexamens.

Beveiliger 2

ISBN

Prijs

Beveiliger 2 | combipakket met theorieboek

9789037260205

€ 185,50

Beveiliger 2 extra | combipakket met theorie- en werkboek

9789037260229

€ 204,50

Beveiliger 3

ISBN

Prijs

Beveiliger 3 | profieldeel | combipakket met theorieboek

9789037260243

€ 169,50

Beveiliger 3 extra | profieldeel | combipakket met theorie- en werkboek

9789037260267

€ 176,50

Beveiliger 2 en 3 | online | 12 maanden

9789037260281

€ 156,00

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

Extra aantrekkelijk
. In theorie-/werkboek en online wordt theorie direct gevolgd door opdrachten
. Stappenplan opstellen specifiek rapport in Word 365
. E-learning module basisvaardigheden Word 365 online en offline
. Ruime hoeveelheid opdrachten waarnemen zowel online, zelfstandig als klassikaal
. Kennismaking PEC BV ter voorbereiding op SVPB examen
. Uitgebreide zelfstudiemogelijkheden voor kennisexamens

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

Esma Larabi

Marije Holterman

e.larabi@boom.nl
+31631768849

m.holterman@boom.nl
+31621482470
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