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MAAK KENNIS MET:
TENDENS TOERISME EN RECREATIE

Starten met Tendens Toerisme en Recreatie in jouw lessen 
begint met de aanschaf van de theorie- en werkboeken of 
een digitale bundel voor de hele opleiding.

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

een rondleiding.

Digitale bundel
Wanneer je alléén gaat werken met de digitale 

leeromgeving kies je voor de een bundel. Door 

de aanschaf van deze bundel krijgt een student 

gedurende zijn opleiding toegang tot de online 

leeromgeving, theorie en opdrachten van  

Tendens Toerisme en Recreatie

Theorie- en werkboeken 
Als je gaat werken met de boeken van 

Tendens Toerisme & Recreatie krijg je 

naast de boeken ook toegang tot de 

digitale omgeving van de titel. 



Niveau 3 en 4

Toerisme en recreatie | branche en beroep | werkboek

Frontoffice reisbranche | werkboek

Backoffice reisbranche | werkboek

Frontoffice verblijfsrecreatie | werkboek

Werkboek Frontoffice verblijfsrecreatie | activiteiten | werkboek

Backoffice verblijfsrecreatie | werkboek

Frontoffice hotel | werkboek

Backoffice hotel | werkboek

Front- en backoffice dagrecreatie | werkboek

Front- en backoffice toeristische informatiebedrijf | werkboek

Toerisme en recreatie | Branche en beroep | theorieboek

Communicatie in toerisme en recreatie | online en offline | theorieboek

Frontoffice in toerisme en recreatie | theorieboek

Backoffice in toerisme en recreatie | theorieboek

Producten en diensten voor toerisme en recreatie | theorieboek

Bestemmingen: Nederland en de buurlanden | theorieboek

Niveau 4

Leidinggeven | combipakket

Evenementenorganisatie | combipakket

Prijs

€ 19,25

€ 22,00

€ 17,50

€ 18,75

€ 22,00

€ 18,25

€ 16,75

€ 17,50

€ 17,50

€ 17,50

€ 25,75

€ 29,50

€ 31,75

€ 29,50

€ 29,50

€ 25,75

Prijs

€ 25,75

€ 23,75

€ 19,95

€ 23,75

€ 36,75

€ 32,00

€ 34,75

€ 50,50

Prijs

€ 50,50

€ 50,50

ISBN

9789037228373

9789037228380

9789037228397

9789037228403

9789037228410

9789037228427

9789037228434

9789037228441

9789037228458

9789037228465

9789037228472

9789037228489

9789037254679

9789037254662

9789037228519

9789037228526

ISBN

9789037228533

9789037228540

9789037228557

9789037228564

9789037228595

9789037228601

9789037228618

9789037260823

ISBN

9789037264746

9789037260823

Tendens Toerisme en Recreatie

Toerisme en Recreatie | basisdeel toerisme en recreatie | digitale licentie | 12 maanden | Bundel

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

ISBN

9789037232165

9789037232196

9789037232202

9789037232172

9789037232189

Prijs

€ 117,50

€ 143,95

€ 143,95

€ 147,25 

€ 147,25 

Bundel digitale leeromgeving

Basisdeel Travel, Leisure & Hospitality

Profieldeel Travel & Hospitality

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

Niveau 3

Promoten en verkopen reisbranche | pakketreizen | werkboek

Promoten en verkopen reisbranche | maatwerkreizen | werkboek

Promoten en verkopen hotel | werkboek

Promoten en verkopen verblijfsrecreatie | werkboek

Producten en diensten reisbranche | theorieboek

Bestemmingen: de wereld | theorieboek

Commerciële dienstverlening | theorieboek

Evenementenorganisatie | combipakket



Niveau 3

Sport & outdoor | werkboek 

Spel | werkboek

Creativiteit | werkboek

Entertainment | werkboek

Informatie en educatie | werkboek

Organiseren van recreatieactiviteiten | theorieboek

Uitvoeren van recreatieactiviteiten | theorieboek

Evenementenorganisatie | combipakket

Niveau 4

Leidinggeven | combipakket

Evenementenorganisatie | combipakket

ISBN

9789037228625

9789037228632

9789037228649

9789037228656

9789037228663

9789037228670

9789037228687

9789037260823

ISBN

9789037264746

9789037260823

Prijs

€ 25,75

€ 23,75

€ 24,75

€ 24,75

€ 23,75

€ 33,75

€ 33,75

€ 50,50

Prijs

€ 50,50

€ 50,50

Profieldeel Leisure & Hospitality

Let op! Dit zijn de prijzen vanaf 1 januari 2023. Prijswijzigingen onder voorbehoud.
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Esma Larabi
Educatief adviseur

Regio Noord

e.larabi@boom.nl

+31631768849

 

Marije Holterman 
Educatief adviseur

Regio Zuid

m.holterman@boom.nl

+31621482470

Wil je een rondleiding door Toerisme & Recreatie? Of heb je advies nodig over de boekenlijst? Wij helpen je graag verder!
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