
Uitgeverij EduKC 
 
EduKC gelooft in het belang van onderwijs 
Wat u als docent doet, maakt uit! Goed onderwijs ontstaat door subtiel samenspel van docent 
en leermiddel. Alleen wanneer deze leermiddelen inhoudelijk en didactisch aan de hoogste 
kwaliteitseisen voldoen, zullen de leerlingen/deelnemers gemotiveerd en met succes aan het 
werk gaan. Ontwikkelingen gaan snel in het onderwijs. EduKC werkt daarom hard aan 
flexibele leeroplossingen. Leermiddelen die in elke gewenste vorm verkrijgbaar zijn: gedrukt, 
digitaal of een combinatie daarvan. Toegesneden op de behoefte van de docent en de leerling. 
Klaar voor een toekomst die altijd in beweging is. Al onze methoden worden dan ook 
ondersteund door onze interactieve methodesite EduKCdigi. 
Onze producten en diensten ontwikkelen we het liefst in nauwe samenwerking met degenen 
die de praktijkervaring hebben: de mensen uit het onderwijs. EduKC staat al zo’n vijftig jaar 
aan de basis van het onderwijs en heeft zich de laatste jaren met succes ontwikkeld tot 
leermiddelenspecialist van het voortgezet onderwijs.  
 
Toen en nu 
Paradepaardje van de uitgeverij is de geschiedenismethode voor vmbo, havo en vwo Toen en 
nu. De methode heeft een duidelijke structuur die vele mogelijkheden biedt voor actief en 
zelfstandig leren.  
 
Toen en nu 
- is boeiend van toen tot nu  
- sluit naadloos aan bij de wensen en ervaringen van docenten en leerlingen. 
- is afwisselend, biedt voldoende ruimte voor leuke actieve opdrachten uit het boek of via de 
interactieve methodesite EduKCdigi 
 
Toen en nu brengt geschiedenis tot leven voor docent en leerling! 
Bron: brochure van EduKC die op scholen verspreid wordt. 
 
Je hebt als tekstredacteur contact met de volgende personen bij uitgeverij EduCK: 
 
Drs Jurgen van de Zwavelbrandt: auteur en eindredacteur van de methode. Briljant 
historicus, maar erg eigenwijs. Deze babyboomer heeft zich de digitale kant van het vak nooit 
eigen kunnen maken. De technische kant van het redactiewerk kost dan ook een hoop tijd, 
maar Van de Zwavelbrandt is een uitstekende stylist en inhoudelijk valt er op zijn werk niet 
veel aan te merken. 
 
Trijntje de Zaaier: uitgever geschiedenis AVO. Deze historica is al ruim tien jaar aan de 
uitgeverij verbonden en Toen en nu was een van haar eerste projecten. 
 
Dorinde Bleeker: projectredacteur. Een harde werker die van haar medewerkers totale 
toewijding eist. Ze heeft weinig geduld met mensen die een minder tomeloze energie 
tentoonspreiden. Toen en nu is een van de methodes die onder haar verantwoordelijkheid 
vallen. 
 
Bas Koningshof: coördinator elektronisch leerplatform, voormalig docent vmbo en begaafd 
ict-autodidact. Er is nog geen ict-probleem gerezen waar hij de oplossing niet voor had. 
 


