Seneca maatschappijwetenschappen catalogus 2019/2020
Hieronder de titels die Seneca levert voor schooljaar 2019/2020. De prijs is de normale verkoopprijs
voor consumenten (als u het bij de boekhandel bestelt) incl. 9% of 21% BTW. Door de nieuwe BTW
tarieven hebben we enkele prijzen iets verhoogd maar deze verhoging hebben we beperkt. De
huurprijs is een inschatting van de prijs die via de boekenleveranciers wordt gerekend. Meestal
bedingt de school dan nog een extra korting, maar dat is tussen school en leverancier.
*Blauwe titels zijn nieuw te bestellen via de boekenleveranciers vanaf februari 2019 m.u.v. MAW vwo deel 3: deze wordt in mei gedrukt.

Titel

Prijs

HUURprijs

ISBN of
Artikelcode (bij
moduleboekjes)

Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 1: lesboek

€ 39,99

€ 14,99

9789081292368

Seneca maatschappijwetenschappen havo opdrachtenboek deel 1

€ 29,99

€ 11,50

9789081292382

Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 2: lesboek

€ 24,99

€

9,50

9789492630131

Seneca maatschappijwetenschappen havo opdrachtenboek deel 2

€ 20,99

€

7,99

9789492630001

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 1: inleiding (LB)

€ 24,99

€

9,50

9789081292375

Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 1

€ 19,99

€

7,50

9789081292399

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 2: verandering (LB)

€ 24,99

€

9,50

9789492630124

Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 2

€ 20,99

€

7,99

9789492630018

Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3: de 21e eeuw (LB)

€ 24,99

€

9,50

9789492630025

Seneca maatschappijwetenschappen vwo opdrachtenboek deel 3

€ 22,99

€

8,50

9789492630032

Seneca maatschappijwetenschappen Module Onderzoek

€

9,99

€

7,50

9789492716026

Seneca maatschappijwetenschappen Module Pesten theorie en
opdrachten (A4 boekje in kleur, 24 pagina’s, geen huur)
Seneca maatschappijwetenschappen Module Thailand theorie en
opdrachten (A4 boekje in kleur, 50 pagina’s, geen huur)

€

2,99

€

2,99

€

4,99

€

4,99

SEN86-SENModule-Pesten
SEN85-SENModule-Thailand

1,99

9789492630193

€ 29,99

€ 29,99

9789492630049

€ 19,99

€ 19,99

9789492630056

€ 19,99

€ 19,99

9789492630063

€ 19,99

€ 19,99

9789492630070

€ 19,99

€ 19,99

9789492630087

€ 29,99

€ 29,99

9789492630148

€ 19,99

€ 19,99

9789492630155

€ 19,99

€ 19,99

9789492630162

€ 19,99

€ 19,99

9789492630179

€ 19,99

€ 19,99

9789492630186

BOEKEN

Leermiddelen die leerlingen ondersteunen (optioneel, maar sterk aan te raden)
Leerhulp maatschappijwetenschappen havo/vwo. Met alle definities van
de kernconcepten en hoofdconcepten in een handig overzicht. Te koop,
niet te huur. In kleur, nuttig tot aan examen.

€

1,99

€

Digitale leermiddelen bij maatschappijwetenschappen (lesboek + opdrachtenboek)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 1 digitaal
byod (theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 2 digitaal
byod (theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 1 digitaal
byod (theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 2 digitaal
byod (theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3 digitaal
byod (theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 1 iPad
(theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen havo deel 2 iPad
(theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 1 iPad
(theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 2 iPad
(theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijwetenschappen vwo deel 3 iPad
(theorie+opdrachten)

We zijn druk bezig om een volwaardige digitale methode voor havo en vwo te ontwikkelen maar dat
kost tijd. Ook omdat we enkele platformen aan het testen zijn op zowel meerwaarde i.v.m. de boeken
als op gebruiksgemak en kostenpost. Meer weten? Mail met info@senecaburgerschap.nl
Prijzen zijn zoals opgegeven aan de boekenleveranciers voor schooljaar 2019-20. U kunt geen rechten ontlenen
aan deze gegevens. Seneca is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

Seneca maatschappijleer catalogus 2019/2020
Titel

Prijs

Prijs per
leerling per jaar

ISBN

Seneca havo/vwo 3e Editie (verouderd maar leverbaar)

€ 42,99

€ 16,50

9789081292337

Seneca maatschappijleer vwo lesboek 4e Editie

€ 29,99

€ 11,25

9789492716033

Seneca maatschappijleer vwo opdrachtenboek 4e Editie

€ 19,99

€

7,50

9789492716040

€ 29,99

€ 11,25

9789492716002

€ 19,99

€

7,50

9789492716019

Seneca vmbo 2e Editie lesboek

€ 29,99

€ 11,99

9789081292344

Seneca vmbo 2e Editie werkboek

€ 10,99

€ 10,99

9789081292351

€ 15,99

€ 15,99

9789492630094

€ 24,99

€ 12,49

9789492630100

€ 15,99

€ 15,99

9789492630117

BOEKEN

Seneca maatschappijleer havo lesboek

4e

Editie

Seneca maatschappijleer havo opdrachtenboek

4e

Editie

Digitale leermiddelen maatschappijleer
Jaarlicentie Seneca maatschappijleer vmbo digitaal
(theorie+opdrachten)
Licentie twee jaar Seneca maatschappijleer vmbo digitaal
(theorie+opdrachten)
Jaarlicentie Seneca maatschappijleer vmbo iBook
(theorie+opdrachten)

We zijn druk bezig om een volwaardige digitale methode voor havo en vwo te ontwikkelen maar dat
kost tijd. Ook omdat we enkele platformen aan het testen zijn op zowel meerwaarde i.v.m. de boeken
als op gebruiksgemak en kostenpost. Meer weten? Mail met info@senecaburgerschap.nl

Extra te bestellen – rechtstreeks via www.seneburgerschap.nl
Seneca Toetsenbank licentie 1 jaar

€ 49,99 per jaar

(via webshop
uitgever)

Toelichting ‘prijs’ en ‘huurprijs’
De boekenmarkt is ondoorzichtig voor veel mensen maar de principes zijn eenvoudig. In Nederland is
een uitgeverij verplicht een vaste boekenprijs te hanteren. Dat is de prijs voor 1 boek aan 1 consument.
Maar in de praktijk betaalt een school de prijs van de derde kolom minus een korting. Dit wordt
afgesproken door de tussenhandelaren (meestal Iddink of Van Dijk) met de school. Boeken worden
meestal elke vier jaar vervangen voor de vakken maatschappijleer en maatschappijwetenschappen.
Bij wiskunde is acht jaar gangbaar.
De prijzen van Seneca zijn daarom bewust laag gehouden om de een volwaardig schoolvak
betaalbaar te houden en toch aantrekkelijke boeken te leveren. Ga ervan uit dat uw vak evenveel
recht heeft op een volwaardige methode als geschiedenis of aardrijkskunde. Neem eventueel contact
op als onze voorgerekende kosten verkeerd worden geïnterpreteerd. Soms worden appels met peren
vergeleken of gepoogd u te laten bezuinigen op uw vak en zo de hogere kosten van andere vakken te
betalen.

Prijzen zijn zoals opgegeven aan de boekenleveranciers voor schooljaar 2019-20. U kunt geen rechten ontlenen
aan deze gegevens. Seneca is niet aansprakelijk voor eventuele fouten.

