Boekenlijst HBO5-verpleegkunde
Schooljaar 2019 – 2020
1ste Module Initiatie Verpleegkunde (IV)

ISBNr.

Prijs *

Anatomie en fysiologie van de mens
Kwaliteitsniveau 4 - Kirchmann L.L.

9789036813433

92,95 €

Zakwoordenboek der geneeskunde
COELHO – Jochems A.A.F.

9789036820967

41,95 €

2de Module Verpleegkundige Basiszorg (VB)
ISBN
Prijs *
Zakboek verpleegkundige diagnosen Carpenito – 15de druk - Noordhoff
9789001886752
64,95 €
Uitgevers

3de module Toegepaste Verpleegkunde
Geestelijke gezondheidszorg (TV)
Verpleegkundige diagnostiek in de
psychiatrie – 4de druk – Townsend MC

ISBN
9789036811668

Prijs *
61,95 €

*prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen

Voor de aankoop van de handboeken werkt onze school samen met
Standaard Boekhandel Schoolboekenservice

Schoolboekenservice

Registratie leerlingenaccount Standaard Boekhandel
Beste
Via de schoolboekenservice van Standaard Boekhandel kunnen jullie online jullie boeken
bestellen.
Gelieve onderstaande stappen uit te voeren om je te registreren:
1. Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com
2. Kies bovenaan, in het midden van het scherm, voor “Activeer uw account”.
3. Voer onderstaande persoonlijke gegevens in (opgelet met hoofdletters en leestekens!):
Leerlingnummer en Registratiecode: (veld leeg laten)
Schoolcode: UuvqXNDheyZ2ULR
E-mailadres: geef je eigen e-mailadres in
Paswoord: kies een paswoord voor deze site
4. Druk rechtsboven op “Registreer account”.
5. Vul je persoonlijke gegevens in en kies de gewenste afdeling en studierichting.
6. Druk rechtsboven op "Registreer persoonlijke gegevens".
7. Je ontvangt een e-mail op het ingegeven e-mailadres.
8. Klik op de link in deze e-mail om je account bij Schoolboekenservice te bevestigen.
Bewaar je accountgegevens goed. Je zal deze gegevens ook de volgende jaren nodig hebben
om boeken te bestellen! Eens je account bevestigd is, kan je met deze gegevens inloggen bij
Schoolboekenservice.
1. Surf naar http://leerling.schoolboekenservice.com
2. Voer bovenaan rechts je e-mailadres en paswoord in.
Eens je ingelogd bent, kan je via
"Bestelling": je boekenbestelling ingeven door de benodigde boeken aan te vinken en op
bewaren te klikken;
"Raadplegen boekenlijsten": de boekenlijsten van andere studierichtingen bekijken;
"Persoonlijke gegevens": een overzicht opvragen van je rekeningen en betalingen;
"Wijzig e-mailadres" en "Wijzig paswoord": een ander e-mailadres of nieuw paswoord ingeven.

Met vriendelijke groeten

Standaard Boekhandel

HBO5
Verpleegkunde
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