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Update mei 2021
Graag laten we jou in deze nieuwsbrief zien waar wij mee bezig zijn. En dat is veel!
Niet alleen zijn er 15 vernieuwde boeken, nieuwe en vernieuwde leerobjecten in Techniekstad, en een uitgebreidere zoekmachine binnen Techniekstad, maar nog veel meer... Dus lees de nieuwsbrief snel, dan ben je
weer helemaal op de hoogte.

Er zijn 15 vernieuwde titels leverbaar
-

Meettheorie installatietechniek
Basisvaardigheden constructie
Verbindingstechniek
Polytechniek 1
Polytechniek 3
Materialenleer

- Meten en storing zoeken
- Tekeninglezen voor de
werktuigbouwkunde
- Plasmasnijden handmatig
- Snijbranden handmatig
- Basis buigtechniek

- Elektrotechniek 2
voor de installatietechniek
- Tekeninglezen Elektrotechnische
Energietechniek
- Onderhoud en storingzoeken
- Mechanische technieken 1

Vraag gratis een beoordelingsexemplaar aan via uitgeverij@kenteq.nl

Let op: update Techniekstad in mei!
Elk jaar in mei hebben een update van Techniekstad. Mooi op tijd voor het nieuwe schooljaar en voordat jij
nieuwe maatwerkreaders gaat samenstellen. Naast nieuwe en vernieuwde leerobjecten, hebben we ook
weer functionaliteiten toegevoegd en verbeterd.

Nieuwe en vernieuwde leerobjecten
per mei in Techniekstad
Nieuwe leerobjecten:
- NEN 1010: inleiding werken met de NEN 1010
- NEN 1010: inleiding werken met de NEN 1010 voor
monteurs
- Excel voor technici
- Introductie waterstof
- Soft-start ventiel
- CCTV systemen
- Introductie smart buildings
- Sensoren in smart buildings
- Data gebruiken in smart buildings
Daarnaast zijn we druk bezig om de top 500 van de meeste gebruikte leerobjecten in Techniekstad te
vernieuwen. Een greep uit de onderwerpen:
- Takels en kranen
- Balken op twee steunpunten
- Inleiding machinebouw
- Veilig aanslaan van lasten
- Eenvoudige berekeningen
- NEN 3140 op het gebied van vlam- Hijsmiddelen
- Elasticiteit
bogen
- Hijsgereedschap
- Inleiding constructieleer
- Bliksembeveiliging
- Hijsbanden
- Staalconstructies
- PLC in besturingsinstallaties

Nieuwe functionaliteiten per mei in Techniekstad
Ook dit jaar hebben we naar jullie wensen en aanvullingen gekeken bij het gebruik van Techniekstad.
We hebben een flink aantal heel mooie verbeteringen doorgevoerd, waaronder:
1.
2.
3.
4.
5.

Uitgebreidere zoekfunctie
Meerdere opleidingsplannen per kwalificatie mogelijk
Een reader samenstellen is vereenvoudigd
Verbeterde weergave van formules online
Als student kun je nu lesstof, vragen en opdrachten
direct inzien via het opleidingsplan
6. Vormgeving en leesbaarheid van de maatwerkreaders is verbeterd
7. Weergave snelheid van online versie van Techniekstad
Op youtube.com/Kentequitgeverij vind je uitleg over het gebruik van Techniekstad.
Natuurlijk komen we ook graag bij je langs om uitleg te geven.

Nieuw! Keuzedelen over Datacenters
Onze collega uitgeverij Boom beroepsonderwijs biedt 2
nieuwe keuzedelen over Datacenters die voor Engineering
interessant zijn en waar we jullie graag op willen attenderen.
Er is op 29 april een gratis online masterclass. Je leest hier
meer over in dit artikel: https://boomberoepsonderwijs.nl/
nieuw-keuzedelen-over-datacenters/

Warme Weetjes Wandeling
Wat is de Warme Weetjes Wandeling een succes! De helft van de ROC’s doen al mee. Wil je nog een
wandeling plannen met Ernst of ons prachtige collectors item, de koffiemok ontvangen, neem dan gerust
contact met hem op: ernst.scholten@kenteq.nl.

De Toetsenbank
In 2020 hebben we de toetsenbank geïntroduceerd.
Dit jaar hebben we samen met docenten gekeken
hoe we alles nog beter kunnen ordenen en inrichten.
Wil je hier graag gratis toegang toe? Mail ons dan
gerust!

Vraag je proeflicentie Techniekstad aan
Een proeflicentie geeft je de mogelijkheid om
6 weken lang alles binnen Techniekstad te bekijken
en ontdekken. Start je met Techniekstad, dan krijg je
altijd van ons een gratis starttraining aangeboden.
Maar daar stopt het niet! Ook bieden we een inloopspreekuur op school voor jou om gedurende het jaar
vragen te stellen, en kunnen we altijd tussendoor
afspreken als je daar behoefte aan hebt.

Ernst Scholten, senior accountmanager

Meer weten over de onderwerpen in deze nieuwsbrief?

Even voorstellen: nieuwe collega!
Hoi! Ik ben Stijn de Vries, 32 jaar, en afgelopen januari begonnen bij Kenteq.
Mijn achtergrond ligt in zowel boeken- als televisieredactie. Als redacteur bij
uitgeverij Lebowski werkte ik aan (onder meer) Judas van Astrid Holleeder; als
tv-redacteur werkte ik voor talkshows van RTL4 en Net5. En nu dus aan de slag
als leermiddelenspecialist! Ik heb geen technische opleiding gedaan, maar leer
ontzettend veel van mijn collega’s, en ik heb vooral een enorme affiniteit voor
techniek: mij kun je voor elk klusje vragen (op eigen risico) en ik zoek uit hoe
het moet. Ik kijk er ontzettend naar uit om jullie live te spreken, dat komt ongetwijfeld helemaal goed.

Bestelgegevens voor op de boekenlijst
Gaan jullie komend schooljaar (weer) aan de slag met Techniekstad, licenties, maatwerkreaders of boeken?
En moet je binnenkort de boekenlijst inleveren? Hieronder zetten we alle handige informatie nog even voor je
op een rij.
Advies nodig?
Wil je graag advies op maat? Waar je het beste boeken kunt bestellen bijvoorbeeld (boekhandel of rechtstreeks bij Kenteq)? Neem dan contact op met Ernst via ernst.scholten@kenteq.nl.
Bestelgegevens Techniekstadlicenties
Voor de juiste gegevens van Techniekstad-licenties op je boekenlijst: neem contact op met Ernst via
ernst.scholten@kenteq.nl.
Maatwerkreaders
De bestelgegevens en prijzen van de door jou zelf samengestelde maatwerkreaders kun je opvragen bij Ernst
via ernst.scholten@kenteq.nl.
Boeken
De isbn’s en prijzen van onze boeken vind je in onze leermiddelenshop: leermiddelenshop.kenteq.nl/.
Wil je graag onze catalogus ontvangen met daarin alle boeken overzichtelijk op een rij? Die sturen we je graag
toe. Vraag deze hier gratis aan: kenteq.nl/uitproberen/aanvraag-catalogus/.
Beoordelingsexemplaren, gebruikersexemplaren of een proeflicentie?
Fijn dat je onze leermiddelen wilt uitproberen. Allemaal slim en gebruiksvriendelijk lesmateriaal dat we samen
met (v)mbo-docenten ontwikkelen, testen en on-demand beschikbaar stellen. Zodat je niet alleen veel beter,
maar vooral ook veel leuker kunt lesgeven. Omdat we weten dat alle begin soms even stroef is, hebben we
alle mogelijkheden op een rij gezet. Kijk snel op kenteq.nl/uitproberen/.
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