
In deze nieuwsbrief staan onze boeken centraal. We zijn trots op ons aanbod boeken, dat veel crebo’s 
afdekt, en willen je graag laten zien waar we op dit moment mee bezig zijn, en welke nieuwe boeken er 
verschijnen. Omdat het leuk is om te weten wie nu samen met ons de boeken maken, lees je in deze 
nieuwsbrief maar liefst drie interviews met onze auteurs. Een beoordelingsexemplaar van onze boeken 
kun je altijd gratis bij ons aanvragen.

Veel leesplezier! 

Dit is de nieuwsbrief van Kenteq. Voor vragen of een afspraak bel of mail: 088 - 444 99 00 | uitgeverij@kenteq.nl

We blijven doorontwikkelen!
Komend jaar zijn we druk met het herzien en uitbreiden van onze titels voor NEN 3140 en NEN 1010. 
Daarnaast zijn we bezig met nieuwe onderwerpen zoals Windturbines, Elektrische voertuigen en 
PV-installaties.

Nieuwsbrief februari 2022

Per september zijn er 20 nieuwe crebo’s. 

Uiteraard hebben we deze al voor jullie gevuld met onze lesstof, 

zodat je een dekkend aanbod hebt.



Interviews 
Graag stellen we een paar van onze auteurs aan je voor.

Marjanne van Gameren
Zes nieuwe katernen Rekenen

Wie ben je, en wat heb je 
ontwikkeld voor Kenteq? 
Zo’n 15 jaar geleden heb ik 
de overstap gemaakt van het 

bedrijfsleven naar het onderwijs. Als rekencoach heb 
ik kinderen met rekenproblemen begeleid. Die rijke 
praktijkervaring gebruik ik nu om lesmaterialen te 
ontwikkelen voor het primair en voortgezet onderwijs, 
en voor het mbo. Om rekenkennis en  
-vaardigheden te kunnen toepassen, moet je wel 
over een basis beschikken. Die heb je nodig bij alle 
rekendomeinen. Daarvoor heb ik de zes nieuwe 
rekenkaternen van Kenteq ontwikkeld: in de katernen 
is veel aandacht voor stapsgewijze didactiek en voor 
context-opdrachten.

Waarom is rekenen volgens jou zo belangrijk?
Gecijferdheid is een belangrijke voorwaarde om mee 
te kunnen blijven doen in onze snel veranderende 
maatschappij en werkomgeving. Rekenen is overal! 

Hou voor de lol maar eens bij hoeveel je op een dag 
aan het rekenen bent. Het mooie aan de nieuwe 
rekeneisen voor het mbo is dat uitgegaan wordt van 
authentieke rekenproblemen uit het dagelijkse leven 
van jongeren. Als je in die betekenisvolle contexten 
je rekenkennis en -vaardigheden kunt toepassen, 
wordt het makkelijker om dat ook in nieuwe contexten 
te doen. Bovendien werkt het motiverend: je begrijpt 
waaróm je leert rekenen. 

Heb je een tip om rekenen aansprekender te maken?
Mijn belangrijkste tip is: gebruik bij zwakkere 
rekenaars concrete materialen om rekenopdrachten 
inzichtelijk te maken, bijvoorbeeld concreet geld, 
fiches, dobbelstenen, of meetinstrumenten als een 
rolmaat, keukenweegschaal of maatbeker. Probeer 
samen een vertaalslag te maken naar de dagelijkse 
praktijk, zodat duidelijk blijft waarom je leert rekenen. 
Kijk samen kritisch naar een grafiek uit het nieuws: 
wat betekent het, en klopt het wel?

ervaring met allerlei systemen en programmeertalen. 
Ook nu maak ik nog programma’s voor diverse 
toepassingen. Steeds vaker is het een leuke  
combinatie van elektronica en software waarmee 
allerlei vraagstukken en problemen opgelost kunnen 
worden. Vooral in de nieuwere vakken als 
Mechatronica, Domotica en Robotica is daarmee veel 
te doen. Alles moet ‘smart’ worden, maar die slimheid 
begint bij de ontwikkelaars.

Wat ga je nog meer voor Kenteq ontwikkelen?
Nieuwe vakgebieden vormen altijd weer een uitdaging. 
Natuurlijk bepaal ik niet zelf wat ik ga ontwikkelen. 
De eerste behoefte komt vanuit het onderwijs: wat is 
nodig of wat is er nog niet genoeg? Ik kijk dan graag 
samen met de leermiddelenspecialist(en) naar wat 
het handigst is om te gaan ontwikkelen. Als het bij mij 
past, stap ik daar graag in.

Ronald Verhulst
Programmeren: Introductie

Waarom is programmeren 
interessant voor studenten?
Programmeren is een
vaardigheid die heel veel kan 

opleveren. Het is een analytische denkmethode 
gericht op het oplossen van problemen. Door steeds 
verdergaande automatisering is er altijd werk te 
vinden voor mensen met programmeerkennis. Niet 
alleen in technische vakken, maar zelfs in de zorg. 
Het is altijd weer een uitdaging om een  
programmeerprobleem om te lossen, en dat geeft 
ontzettend veel voldoening als het lukt.

Wat heb je zelf met programmeren?
Mijn eerste kennismaking met programmeren stamt 
al van vóór de introductie van de personal computer 
(1980). Bijna niet voor te stellen wat er sindsdien is 
veranderd. Maar daardoor heb ik wel een lange 



Deze titels zijn net verschenen:

Wil je ons complete aanbod voor het (v)mbo bekijken? 

Bestel dan onze catalogus 2022 via uitgeverij@kenteq.nl

Inleiding in de NEN 1010, NEN 1010: Elektrische 
installaties in de keuken en NEN 1010: Elektrische 
installaties in bad- en doucheruimten. Op dit moment 
werk ik o.a. nog aan zonnestroominstallaties.

Hoe maak jij je studenten enthousiast?
Technische vakmensen worden wellicht de elite 
van de toekomst. Ze zijn nodig om de technische 
maatschappelijke veranderingen in de praktijk uit te 
voeren. Denk hierbij aan de elektrificatie van 
verwarming, elektrische voertuigen, PV-systemen etc. 
Dit stelt ook steeds hogere competentie-eisen aan 
docenten, die hierin een belangrijke rol spelen. Mijn 
motto is altijd: probeer de normen te vertalen naar 
vakmanschap, maar leer je studenten vooral ook de 
basis van praktische vaardigheden. Voorbeelden: 
Hoe sluit ik een PV-connector aan; welke kabelschoen 
is waarvoor geschikt; hoe sluit je een installatie- 
automaat aan? Hou het praktisch. Zo stoom je 
studenten klaar voor een toekomst in dit mooie vak.

Anton Kerkhofs
NEN 1010: Elektrische installaties in de keuken & in bad- en doucheruimten

Wat heb jij met de NEN 1010?
NEN 1010 is dé norm waarin 
staat beschreven hoe je 
elektrische installaties veilig 

en betrouwbaar maakt. Deze norm wordt met enige 
regelmaat aangepast aan technische en  
maatschappelijke ontwikkelingen, en dan weer als 
nieuw boek uitgegeven. Ondertussen zijn we alweer 
bij NEN 1010: 2020, het boek dat dit jaar is uitge-
bracht. Deze norm is helaas op sommige 
vlakken weer meer theoretisch, in plaats van 
praktisch en concreet. Want dat is toch waar de 
toekomstige vakman en -vrouw behoefte aan heeft: 
‘Hoe moet ik het maken?’

Wat heb je voor Kenteq ontwikkeld?
Kenteq heeft me benaderd om het bestaande NEN 
1010-materiaal te updaten, te moderniseren en aan 
te vullen met actuele technische NEN 1010- 
onderwerpen. Dat heeft tot nu toe geleid tot 

Hijsmiddelen en -gereedschappen  /  Basisvaardigheden Constructie  /  Warmtepompen: Introductie  /
Warmtepompen: Ontwerp, installatie en onderhoud   
NEN 1010 NEN 1010: Elektrische  installaties in de keuken  /  NEN 1010 Elektrische installaties in bad- en 
doucheruimten
Rekenen Hele getallen & Optellen en aftrekken  /  Vermenigvuldigen & Delen  /  Breuken & Decimale 
getallen  /  Optellen en aftrekken met breuken & Decimale getallen  /  Vermenigvuldigen en delen met breuken 
&  Decimale getallen  /  Machten, Wortels & Rekenregels
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Middenkader Engineering niveau 4: boekadvies per vakgebied op maat
Wil je een boekenadvies op maat? Dat regelen we graag voor jou. Uiteraard kun je ook via Techniekstad met 
ons materiaal voor dit crebo werken, maar werk je graag met boeken, dan kan dit bij ons ook!

Gratis beoordelingsexemplaar
Vraag een beoordelingsexemplaar eenvoudig aan door een mail te sturen naar uitgeverij@kenteq.nl en je 
ontvangt gratis het boek van ons. 

Maatwerkreaders
Werk je graag met boeken, maar wil je tegelijk ook je boek het liefst helemaal zelf samenstellen? Dat kan 
bij ons ook! Met een maatwerkreader stel je de inhoud van een boek volledig zelf samen, zelfs inclusief 
omslag. Wil je hier meer over weten? Kijk dan op https://kenteq.nl/leermiddelen-vmbo/maatwerkreaders/

Advies nodig? 
Stel al je vragen gerust via uitgeverij@kenteq.nl. Wij geven je altijd binnen 24 uur antwoord. Op onze site 
Kenteq.nl vind je ook veel informatie over onze boeken, Techniekstad en onze maatwerkreaders. 

Boekentafel 
Een kleine traditie binnen Kenteq, want voor het 
vierde jaar op rij verzorgen we ook dit schooljaar 
weer de boekentafel in de docentenkamers. 
We hebben er al 61 neergezet! Heb jij al gekeken 
in jouw docentenkamer? 
Als jullie nog geen boekentafel hebben komen we 
er alsnog graag een brengen. 
Vraag aan via uitgeverij@kenteq.nl

Signaal

Onze bekendste boekenreeks is Signaal. Signaal 
geeft een compleet en overzichtelijk beeld van alles 
wat met elektriciteit te maken heeft, van schakelingen 
tot driefasenwisselspanning en van energieomzetting 
tot condensatoren.
In zes delen worden de onderwerpen op gedegen 
wijze opgebouwd, waardoor studenten van niveau 
2 t/m 4 middels de theorie, vragen en opdrachten 
alles over elektriciteit te weten komen.’


