
 
 

 

Zorg & Welzijn samen vooruit! 

Landelijke dag Z&W: 18 november 2021 

 

OVERZICHT STANDHOUDERS 

 

 

Boom beroepsonderwijs 

Boom beroepsonderwijs is op de landelijke dag Z&W aanwezig met de lesmethode Edu4all. Edu4all 

biedt zowel lesmateriaal voor de praktische profieloriëntatie als voor de kern, profielmodulen en 

keuzevakken behorend bij het profiel ZW. Het lesmateriaal voor de kern en de profielmodulen is in 

2020 volledig herzien. Edu4all heeft naast dit lesmateriaal ook materiaal voor loopbaanoriëntatie- en 

begeleiding en  toets- en examentrainers. 

Standhouders: Jacobien Ubbink & Cynthia Steffens  

 

Dubbelklik 

Dubbelklik is dé uitgever voor de praktijkvakken van het VMBO. Graag presenteren we het 

lesmateriaal voor de profiel- en keuzevakken van Zorg & Welzijn.  

Daarnaast willen we u kennis laten maken met onze methode, zodat u zelf kunt ervaren of deze 

methode past bij uw manier van lesgeven. Ook geven we u graag informatie over onze nieuwe 

modules voor de Nieuwe leerweg.   

Kortom genoeg redenen om langs te komen bij onze Dubbelklik-stand. U gaat niet met lege handen 

naar huis! 

Standhouders: Erik de Heer & Alex Hoogenboom 

 

Edumeijsch, onderwijsmethode zorg en welzijn 

Edumeijsch brengt alle Modulen en keuzevakken uit. Ook het nieuwste keuzevak Techniek binnen 

zorg en welzijn. 

Naast de onderwijsmethode zorg en welzijn brengen Edumeijsch ook andere producten uit die 

binnen de school gebruikt kunnen worden, te denken is aan: evenementen, rekenen, 

zorgtechnologie, kookboek koken met de Schijf van Vijf uitgebracht in samenwerking met het 

Voedingscentrum Nederland. 

Standhouders: Els Meijer & Yolanda Schrijver 

 

  



 
 

 

Talenteon 

Talenteon is een vooruitstrevende educatieve uitgeverij, gespecialiseerd in het LOB voor pro, vmbo, 

mavo, havo en vwo. De Talentenmap en het Loopbaandossier zijn daar twee goede voorbeelden van. 

Leerlingen ontdekken op een speelse manier waar ze goed in zijn, wat ze kunnen en wat bij hun past. 

De onderwijsmethoden van Talenteon zijn ontwikkeld in de praktijk en sluiten aan bij de 

belevingswereld van de leerlingen. Ontdek de kracht van onze LOB-methoden. Kies het beste voor 

uw leerlingen. Ga naar www.talentenmap.nl 

Standhouder: Pentcho Bodegom 

 

ThiemeMeulenhoff 

Bepaal zelf je ideale MIX 

Het beroepsgerichte vmbo is praktijkgericht en persoonlijk. MIXED is de complete en flexibele 

methode voor het vmbo beroepsgericht die jou alle ruimte biedt om jouw lessen samen te stellen, je 

leerlingen te laten kiezen en te differentiëren op niveau. Met opdrachten, hulp- en werkkaarten, 

theorie als ondersteuning en een unieke didactiek leren jouw leerlingen door doen. In de krachtige 

online leeromgeving volg je overzichtelijk de vorderingen van je leerlingen en kun je feedback geven, 

ook als je lesgeeft op afstand. Tijdens de landelijke dag Zorg & Welzijn laten we je zien hoe je dit doet 

zodat jouw lesmateriaal optimaal past bij jouw leerlingen, jouw manier van lesgeven en jouw school. 

Ook demonstreren we graag hoe je met de super complete totaallicentie je eigen arrangementen 

maakt en zelf boeken op maat samenstelt. Graag tot dan!  

Standhouders: Annet Koppen en Ad in den Haak 

 

Uitgeversgroep BV 

In de stand vindt u informatie over ons aanbod voor Zorg en welzijn, bestaande uit lesmateriaal voor: 

- Onderbouw 

- Profielmodules 

- Keuzevakken 

- Stage 

En daarnaast informatie over lesmaterialen voor Z&W in de Nieuwe leerweg. 

Standhouders: Tanja Mols & Manoe Hoogstede 

 

 

 

http://www.talentenmap.nl/

