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Nieuwe en vernieuwde leerobjecten én functionaliteiten: 9 mei!
Onze jaarlijkse update komt er weer aan. Vanaf 9 mei vind je nieuwe leerobjecten, vernieuwde leerobjecten 
én nieuwe functionaliteiten in Techniekstad. Mooi op tijd voor de start van het nieuwe schooljaar. Vergeet 
niet op de knop ‘Herpubliceren’ te drukken als je de nieuwste lesstof in je maatwerkreader wilt hebben!

Om welke leerobjecten het gaat is te veel om op te noemen, maar we zijn hard bezig geweest met onder 
meer de volgende leerobjecten:

Een overzicht met per vakgebied alle nieuwe of vernieuwde leerobjecten 

vind je op Techniekstad onder de knop ‘Nieuws’. 

Nieuw
- Warmtepompen: Introductie
- Warmtepompen: Ontwerp, installatie en 
  onderhoud
- NEN 1010: 2020 Elektrische installaties in de keuken
- NEN 1010: 2020 Elektrische installaties in de badkamer
- PLC in besturingsinstallaties

Vernieuwd
- Inleiding NEN 1010: 2020
- Machineveiligheid
- NEN 3140: 2019 Bedrijfsvoering van 
  elektrische laagspanningsinstallaties
- Meterruimte (meterkast) in woning
- Parallelschakeling

Een aantal nieuwe leerobjecten is nog in ontwikkeling 
en zullen we in september toevoegen: NEN 1010: 
2020 Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen; 
NEN 1010: 2020 PV-panelen; Windturbines: 
Introductie en Windturbines: Ontwerp, installatie en 
onderhoud.



Herpubliceer je readers!
Ons nieuwe en vernieuwde lesmateriaal staat vanaf 9 mei online voor je klaar, daar hoef je helemaal niks 
voor te doen. Maak je gebruik van maatwerkreaders? Zorg dan dat op een eenvoudige manier je reader 
weer volledig up to date is! Ga in het hoofdmenu naar ‘Mijn readers & bestanden’ (1), zoek de reader die 
je wilt verversen (2) en druk op de knop ‘Herpubliceren’ (3). Vernieuwd of volledig nieuw lesmateriaal wordt 
dan automatisch op de juiste plek toegevoegd aan je reader. Handig voor bijvoorbeeld de nieuwe NEN-normen!
 

BPV-opdrachten in Techniekstad
In Techniekstad staat een groot aantal BPV-opdrachten voor Werktuig- 
bouwkunde en Installatietechniek. Zoek met onze vernieuwde 
zoekfunctie onder ‘Zoek lesstof’ op ‘bpv’. Zo bereid je je studenten 
met mooie, praktijkgerichte opdrachten voor op hun toekomst. 

Waardevolle functionaliteiten in Techniekstad
Naast de leerobjecten kijken we ook elk jaar naar de functionaliteiten van Techniekstad.

Zoekfunctie
De zoekfunctie is verbeterd! Je kunt nu op diverse 
manieren zoeken, waardoor je makkelijker en 
sneller dat leerobject vindt dat je nodig hebt. 

Projectenbank
Werk je veel met projecten? 
Kijk eens op onze 
Projectenbank voor 
Middenkader Engineering 
of er wat bij zit. Heb je zelf 
goede projecten die je wilt 
delen met andere docenten? 
Wij zetten ze erbij.

Toetsenbank
Stel zelf je toets samen met 
behulp van de toetsvragen
(met antwoorden) in de 
Toetsenbank.
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Blik vooruit
Ook na 9 mei gaan we keihard door met het ontwikkelen van leerobjecten. Zoals gezegd voegen we in 
september de volgende nieuwe leerobjecten toe: NEN 1010:2020 Laadinrichtingen voor elektrische 
voertuigen, NEN 1010:2020 PV-panelen, Windturbines: Introductie en Windturbines: Ontwerp, installatie en 
onderhoud. En ondertussen werken we verder aan leerobjecten voor Elektrotechniek, Installatietechniek en 
Werktuigbouw. Denk aan nieuwe leerobjecten als Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen: Introductie 
en vernieuwde leerobjecten als Weerstand en spoel in serie.

Hoe zit het met het 
materiaal voor 
Installatietechniek?

Samen met een docent/curriculum- 
ontwerper brengen we in kaart 
wat voor leerobjecten er nodig 
zijn voor Installatietechniek. Voor 
nu, maar ook voor de toekomst. 
Zodra die analyse gereed is, 
maken we een plan van aanpak 
voor vernieuwing van ons 
materiaal. Het goede nieuws 
is dat we een deel van de aan-
passingen al hebben uitgevoerd. 
Wil je met ons meepraten over 
de analyse en het plan van 
aanpak? Graag! Stuur dan een 
mail aan uitgeverij@kenteq.nl.

Samen ontwikkelen

Elk voordeel heeft zijn nadeel: we 
hebben zo veel materiaal voor zo 
veel opleidingen dat we niet alles 
tegelijk kunnen oppakken. Het is 
daarom bijna een standaardzin 
geworden in een gesprek met 
docenten: We hebben jullie 
inbreng heel hard nodig om te 
weten wat we in welke volgorde 
moeten aanpakken.Wil je 
meedenken en/of meehelpen? 
Heel graag! 
Laat het ons weten met een mail 
aan uitgeverij@kenteq.nl. 
We nemen dan contact met je 
op om naar de mogelijkheden te 
kijken.

Update kwalificatie- 
dossiers (aanpassingen)

Je hebt het ongetwijfeld al 
gehoord: het SBB vervangt een 
deel van de huidige kwalificatie-
dossiers. Van alle crebo’s die wij 
aanbieden worden er maar liefst 
20 vervangen. 
Wij hebben de 20 nieuwe crebo’s 
al geanalyseerd, toegevoegd 
aan Techniekstad en gevuld met 
het benodigde lesmateriaal. 
Studenten die in september 
beginnen vinden hier dus alles 
wat ze nodig hebben!
Op Techniekstad onder de knop 
‘Nieuws’ vind je een overzicht 
met de veranderingen.
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Haal meer uit Techniekstad met een ontbijtje!
Nee, we hebben helaas geen ontbijtfunctie toegevoegd aan de functionaliteiten 
van Techniekstad. Maar we komen wel graag bij je langs met een ontbijtje. Een 
mooie gelegenheid om samen te kijken naar alle mogelijkheden van Techniek-
stad en hoe je die in je eigen onderwijssituatie kunt inzetten. En naar waar we 
als Kenteq mee bezig zijn. Ook interessant als je al een tijdje met Techniekstad 
werkt. Heb je hier interesse in? Stuur dan een mailtje naar uitgeverij@kenteq.nl.

Tip: Signaal ook op Techniekstad 
Onze bekendste boekenreeks, Signaal, is ook beschikbaar in 
Techniekstad! Signaal geeft een compleet en overzichtelijk beeld 
van alles wat met elektriciteit te maken heeft. Van schakelingen tot 
driefasenwisselspanning en van energieomzetting tot condensatoren, 
voor niveau 2 t/m 4. Naast fysiek dus ook volledig digitaal 
beschikbaar, neem snel een kijkje!

Nieuw materiaal Rekenen 
Om tegemoet te komen aan de vernieuwde rekeneisen voor het mbo hebben wij hard gewerkt aan zes 
nieuwe rekenkaternen, die nu al als boeken beschikbaar zijn en vanaf 9 mei ook op Techniekstad:

1. Hele getallen & Optellen en aftrekken
2. Vermenigvuldigen & Delen
3. Breuken & Decimale getallen
4. Optellen en aftrekken met breuken & Decimale getallen
5. Vermenigvuldigen en delen met breuken & Decimale getallen
6. Machten, Wortels & Rekenregels

Dit nieuwe rekenmateriaal is beschikbaar voor niveau 2, 3 en 4, en inzetbaar op de manier die jij het prettigst 
vindt: klassikaal, remediërend, als naslagwerk. Het lesmateriaal is zo opgebouwd dat studenten voortdurend 
aan het denken gezet worden over de toegevoegde waarde van rekenen in de praktijk. Dit gebeurt door 
actuele opdrachten en concrete voorbeelden, toegespitst op de belevingswereld van de studenten. 


