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Licenties:
BSL Academy MANP Saxion 2022-2024, tweejarige licentie. Hieronder staan de boeken die zijn opgenomen in de
licentie. De procedure van BSL over de aanschaf van de licentie vind je op de volgende pagina.

Juf Danielle: Kik hier om een jaarabonnement af te sluiten voor Juf Danielle (€99 euro per jaar) Mediview,
vijfjarige licentie Vaardigheden in de geneeskunde (VIG). Klik hier voor de site. (€165).
Materiaal: Stethoscoop, aanschaf in overleg met de werkplek.
* Om het boek ‘Klinisch redeneren met de ABCDE-methode’, inclusief e-learningmodulen, te bestellen, ga je naar
https://www.klinischredeneren.nl/ en selecteer je op de homepagina jouw instelling, opleiding, collegejaar en klas:
EAN1U.ANP. Als je naar de volgende pagina gaat zie je jouw vastgestelde lijst met e-learningmodulen. Op de
volgende pagina kan je een nieuw account aanmaken, of inloggen in je account. Let op: vergeet je bestelling niet te
plaatsen om de bestelling te voltooien. De e-learningmodulen zijn direct zichtbaar in jouw account. Voor
ondersteuning kun je contact opnemen met: info@klinischredeneren.nl
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Informatie 1e jaars studenten voor het aanschaffen van de BSL Academy en boeken met
korting

Subject: Begin goed voorbereid aan het studiejaar met de BSL Academy MANP Saxion 2022-2024

Beste student,
Van harte gefeliciteerd met je studiekeuze!
Aankomend studiejaar ga je gebruik maken van BSL Academy MANP Saxion 2022-2024.
De BSL Academy is een online leeromgeving en biedt altijd en overal toegang tot de actuele collectie BSL
leermiddelen met theorie, video’s en toetsen.
Titellijst
Op de bestelpagina in de BSL shop vind je een titellijst van alle studieboeken, waartoe je toegang hebt.
Indien een studieboek uit jouw boekenlijst niet kan worden toegevoegd aan de BSL Academy, dan kun je
deze met 15% korting bestellen in de BSL Shop.
Je kunt de BSL Academy MANP Saxion 2022-2024 kopen voor € 574,00 per 2 jaren. Hiermee ben je
goedkoper uit in vergelijking met het aanschaffen van de papieren boeken.
Wat moet je doen?
Bestel de BSL Academy MANP Saxion 2022-2024 in de BSL shop. Na aankoop krijg je direct je
activatiemail en kun je aan de slag.
Bestel hier de BSL Academy MANP Saxion 2022-2024
Nog een leuk voordeeltje: 15% korting op heel veel studieboeken
Bestel snel en eenvoudig alle leermiddelen van Bohn Stafleu van Loghum in de BSL shop. Op de meeste
studieboeken ontvang je 15% korting.
Restitutie
Mocht je onverhoopt vroegtijdig stoppen met je studie dan kom je mogelijk in aanmerking voor restitutie.
Bekijk hier de restitutievoorwaarden.
Meer informatie?
Kijk voor meer informatie op bsl.nl/online-leermiddelen. Hier vind je informatie met video tutorials over het
activeren en gebruik van de online leermiddelen
Veel succes met je studie!
Team BSL

