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WERKEN HOE JE WILT
DIGITAAL, OP PAPIER OF BLENDED

De leermiddelen van het profiel Horeca, Bakkerij en Recreatie 
zijn bestelbaar als combipakket. Daarmee kies jij hoe je werkt:  
volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie hiervan 
(blended). In de digitale leeromgeving vind je naast de 
opdrachten uit de lesbrieven ook alle theorie, ondersteunende 
bronnen, video’s, toetsen, begrippentrainers en infographics.

Modulepakket 
Met een modulepakket krijg je een set 

van 8 lesbrieven behorend bij de module 

van het profiel en toegang tot de digitale 

leeromgeving.
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Benieuwd naar het 
lesmateriaal? 
Maak een afspraak met jouw adviseur. 

Voor de docent
Voor de docent zijn in de online 

leeromgeving ondersteunende 

materialen te vinden, zoals handleidingen, 

antwoordmodellen en toetsen.



2e editie*

Profielmodules 

Profielpakket HBR

Bronnenboek HBR

Module Gastheerschap

Module Bakkerij

Module Keuken

Module Recreatie

Keuzevakken

De bijzondere keuken

Patisserie

Gastheerspecialisatie

Praktische profieloriëntatie 

Kennismaken met HBR verwacht 2023

Algemene beroepsvaardigheden

Rekenen voor HBR verwacht 2023 

Titel 1e editie (beperkt leverbaar)**

Keuzevakken

Facilitaire dienstverlening: beheer, receptie en onderhoud

Werken in een gezonde schoolkantine

Werken als specialistisch broodbakker

Werken als specialistisch banketbakker

Werken als kok in een sterrenrestaurant

Werken als gastheer/-vrouw in de catering

Werken als kok in de catering

ISBN

9789037258752

9789037258622

9789037258677

9789037258691

9789037258714

9789037258738

9789037261929

9789037261943

9789037262018

9789037264197

9789037264180

ISBN

9789037225051

9789037225068

9789037225099

9789037225105

9789037225112

9789037239423

9789037239447

Prijs

€ 135,00

€ 80,75

€ 38,50

€ 38,50

€ 38,50

€ 38,50

€ 28,25

€ 28,25

€ 28,25

€ 16,50

€ 22,00

Prijs

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

€ 20,25

Horeca, Bakkerij en Recreatie

** De 1e editie van Edu4all Horeca, Bakkerij en recreatie wordt vervangen door de herziene 2e editie. 
 De 1e editie kan in schooljaar 2022/2023 nog gebruikt worden, daarna zullen titels niet meer leverbaar zijn.

* Deze leermiddelen van Edu4all zijn bestelbaar als combipakket en hierdoor kies jij hoe je werkt. Volledig digitaal, vanuit het boek of een combinatie van beiden.

Compleet digitaal pakket ***

Edu4all Totaalpakket Digitaal

ISBN

9789037262735

Prijs

€ 132,00

COMBIPAKKET
De leerling krijgt lesbrieven op papier en toegang
tot onze digitale leeromgeving.

*** Deze digitale licentie geeft toegang tot het materiaal van vier profielen van de 2e editie: 
 Economie en Ondernemen, Zorg en Welzijn, Dienstverlening en Producten, Horeca, 
 Bakkerij en Recreatie, inclusief de keuzevakken van Edu4all. 

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



BRONNENBOEK Alle theoriebronnen voor het profiel vindt de leerling online. 
Maar ze zijn ook gebundeld in een theorieboek op papier.

Regio Midden 

Robbert Diender

r.diender@boom.nl

+31646422436

Regio Zuid 

Leo Korbijn

l.korbijn@boom.nl

+31646716033

Regio Noord 

Cynthia Steffens

c.steffens@boom.nl

+31615264551

Wil je een rondleiding door de digitale leeromgeving van Edu4all?

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