
Benieuwd naar het 
lesmateriaal? 
Maak een afspraak met jouw adviseur. 
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ONDERSCHEIDEND
LESMATERIAAL
Titellijst schooljaar
2023-2024

Januari 2023

Leermiddelen
Knowhow | Marketing   

Elke dag zet jij je in om je studenten op te leiden tot zakelijke 
dienstverlener of startende hbo student met de juiste knowhow. 
Wij weten dat daar veel bij komt kijken. Met kennis, passie en 
gedrevenheid bereid je de studenten zo goed mogelijk voor op 
hun start op de arbeidsmarkt, een volgend mbo-niveau of hun 
studiecarrière op het hbo. 

Of je nu kiest voor breed of smal opleiden (of een combinatie), met 
Knowhow | Business en profielmerk Knowhow | Marketing bieden 
we je passende leermiddelen aansluitend op het kwalificatiedossier 
Business Services. Onze leermiddelen worden aangeboden als 
combipakket. Met een combipakket krijg je voor een vaste lage prijs 
zowel het boek als de digitale licentie. Deze licentie geeft je toegang 
tot de digitale leeromgeving.



Knowhow | Marketing

Basisboek Marketing | combipakket 

Marketingcalculaties | combipakket 

Marketingplanning | combipakket 

Basis

Vaardigheden en tools | deel A en B | combipakket

De economische beroepspraktijk | combipakket 

Microsoft 365 Business Services basis | combipakket 

Microsoft 365 Business Services | combipakket 

Microsoft 365 BS extra | MOS Word licentie 

Microsoft 365 BS extra | MOS Excel licentie 

Allround niveau 2 breed Basisdeel | combipakket 

ISBN

9789037262995 

9789037263046 

9789037263008 

9789037264982

9789037262162 

9789037262209 

9789037263183 

9789037263213 

9789037263220 

9789037262261 

Prijs

€ 35,75

€ 33,00 

€ 39,50 

€ 58,00 

€ 42,25 

€ 44,00 

€ 66,00 

€ 11,00 

€ 11,00 

€ 118,25

Beschikbaar

beschikbaar 

beschikbaar 

mrt 2023

beschikbaar

beschikbaar

beschikbaar 

beschikbaar 

beschikbaar 

beschikbaar 

beschikbaar 

Verwacht 2023/2024 

Communicatie 

Online communicatie

Marktonderzoek 

Beschikbaar

2023/2024 

2023/2024 

2023/2024 

ISBN

9789037263015 

9789037263022 

9789037263039

Prijs

€ 35,75

€ 39,50

€ 39,50

Keuzedelen 

Domeinbundel Keuzedelen ZDV, Beveiliging & ICT | licentie 1 jaar 

Bundel Keuzedelen Alles-in-1-licentie | licentie 1 jaar 

Bundel Keuzedelen Alles-in-1-licentie | licentie 2 jaar 

Bundel Keuzedelen Alles-in-1-licentie | licentie 3 jaar 

ISBN

9789037260960 

9789037256024 

9789037256031 

9789037256048

Prijs

€ 57,25  

€ 59,95  

€ 90,00  

€ 99,50

Beschikbaar

beschikbaar 

beschikbaar

beschikbaar 

beschikbaar 

Bekijk alle keuzedelen op webshop.boomberoepsonderwijs.nl/mbo/keuzedelen 

OFFICE 365

In veel opdrachten wordt Office 365 in de context gebruikt. 
Daarnaast is Knowhow | Business uit te breiden met
Microsoft 365 | Business services.

Let op! Dit zijn de prijzen vanaf 1 januari 2023. Prijswijzigingen onder voorbehoud.



Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Knowhow | Marketing? Of heb je advies nodig over de boekenlijst? 

Wij helpen je graag verder!
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OFFICE 365
In veel opdrachten wordt Office 365 in de context gebruikt. 
Daarnaast is Knowhow | Business uit te breiden met
Microsoft 365 | Business services.

Regio Midden 

Gerard Schröder

g.schroder@boom.nl 

+31683377854

Regio Noord 

Marije Smits

m.smits@boom.nl

+31631768848

Regio Zuid 

Hermen Groothedde

h.groothedde@boom.nl

+31651295764
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