De Uitgeversgroep werkt vóór en dóór docenten. Onze boeken zijn bedoeld
om de docent en student te ondersteunen. Wij doen dit door het aanbieden van een
zeer gebruiksvriendelijke methode:

bron- en werkboek in één, nooit meer het verkeerde boek mee naar school;
papier + digitaal in één, de docent of student bepaalt hoe er gewerkt wordt;
de docent kan de voortgang van leerlingen volgen in het E+boek 3.0;
uitgebreide docentenondersteuning: handleiding, toetsen, presentaties;
voorbereidend op het examen, extra training;
21ste-eeuwse vaardigheden zijn aanwezig;
zeer snelle en klantvriendelijke helpdesk;
direct persoonlijk contact met de uitgever.

Open met deze
QR-code de webpagina
over online lesgeven

Nieuw! Vernieuwde boeken voor het basisdeel keuken

KOK BASIS
De horeca is volop in beweging, met veel nieuwe producten en eigentijdse
bereidingen. Dat vraagt om een goeie doorontwikkeling van onze huidige
methode voor de keuken. Bent u ook benieuwd naar onze geheel vernieuwde,
actuele, creatieve en interactieve methode KOK BASIS?

Meer informatie?

Wilt u de methode gepresenteerd krijgen in een
teamvergadering? Of eens vrijblijvend alle vooren nadelen tegen elkaar afwegen?
Neem gerust contact met mij op.
Judith Pen, uitgever Horeca vmbo en mbo

073 613 03 09
j.pen@uitgeversgroep.nl

Een methode die uw studenten aanspreekt en die u uitgebreide ondersteuning
biedt, met gevarieerde opdrachten, een heldere docentenhandleiding, toetsen,
presentaties en de mogelijkheid om de voortgang van uw studenten te volgen.
Kijk snel binnenin!

Bekijk hier de informatieve webinar
over de methode KOK BASIS.

KOK BASIS
Onze boeken zijn en blijven bron- en werkboeken in één. Het sterk didactische karakter wordt
aangevuld door een geheel vernieuwde lay-out met prachtige fotografie. Vanzelfsprekend
bereiden de boeken voor op het examen.
De boeken verschijnen in een papieren uitgave met een gratis licentie die drie jaar toegang
geeft tot het digitale boek. In de digitale versie kan doorgeklikt worden naar de video`s en
digitale en/of interactieve opdrachten. Als docent hebt u de mogelijkheid om digitaal in een
zogenaamde ‘kamelenrace’ de voortgang te volgen.
Wilt u de boeken digitaal inkijken via uw boekenplank? Mail gerust naar Judith Pen via
j.pen@uitgeversgroep.nl en geef de betreffende boekcode door.
KOK BASIS 1
Productkennis

KOK BASIS 2
Keukentechniek

KOK BASIS 3
Kok als vakman/-vrouw

Druk: 1
Prijs: € 39,50
ISBN:
978-94-002-2975-4

Druk: 1
Prijs: € 39,50
ISBN:
978-94-002-2976-1

Druk: 1
Prijs: € 39,50
ISBN:
978-94-002-2977-8

Leverbaar

Leverbaar

Leverbaar: januari 2021

Eigentijdse fotografie
en rustige lay-out

Bron- en
werkboek in één

Aanvullende
vakinformatie
middels video`s

Open met deze QR-code de
webinar:

E+boek
Papier en digitaal
Onze boeken zijn E+Boeken: papieren boek + E-Boek.
Middels een unieke licentiecode (achterzijde kaft)
krijgen uw studenten toegang tot het digitale boek. U
heeft hierdoor de vrijheid om een boek en/of device te
gebruiken.
Studenten kunnen elke opdracht online invullen.
Docenten kunnen notities delen met studenten.
Docenten zien de voortgang (‘kamelenrace’) per
student/opdracht.
Docenten hebben de mogelijkheid om feedback te
geven aan de studenten.

Mogelijkheid tot het
online invullenvan de
opdrachten

Mogelijkheid om
leerlingen op afstand
te monitoren

Duidelijk onderscheid
tussen leestekst en
opdracht

