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betreft : Verslag en afspraken 23 februari 2018
datum : 27 februari 2018
kenmerk : 20180227.MATH4MBO

van : Ton Otten

Deelnemers
Math4MBO:

• Michel van Glabbeek / NVvW
• Hans Hagen / Pragma
• Ton Otten / Pragma
• Frits Spijkers / Math4all

Aanwezige docenten:

• Saskia Baars / Noorderpoort
• Paul Bekkers / ROC de Leigraaf
• Thijs van Dam / Summa College
• Donya Habibzadeh / Deltion College
• Pim Harthoorn / ROC Graafschapcollege
• Anne de Kok / Deltion College

• Ronald van Loenhout / Techniek College Rot-
terdam

• Sander Maissan / ROC ID College
• Victor de Roy van Zuydewijn / Deltion Col-

lege
• Ron Rutter / Summa College
• Willem Tulp / Techniek College Rotterdam

Hierna (enigszins oneerbiedig) aan te duiden als de Groep.

Personen die op de hoogte willen worden gehouden en/of wellicht op een volgende bijeenkomst
(weer) aanwezig zijn:

• S. Bastings / ROC Tilburg
• Albert van Bergen / Noorderpoort
• Alex Brandt / ROC Kop van Noord-Holland
• Liesbeth Coffeng / Noorderpoort
• Emil Claassen / MLO Rijnijssel
• Geert Croes / Summa College
• Nazli Evlek / Summa College
• Patrick Fonken / Summa Collge
• R. van Haaften / ROC West Brabant
• Frank Hersche / Horizon College
• Aris den Hertog / Summa College
• Patrick Hoekstra / ROC Rivor
• Frans Konst / ROC van Twente
• F. van Krimpen / ROC West Brabant
• H. Labee / ROC Nova College
• Hans van der Lijcke / ROC Scalda
• J. van der Made / ROC A12
• Arno van Meurs / ROC de Leigraaf
• A.H. Oolders / Frieslandcollege

• Frits van der Putten / ROC Tilburg
• Harm-Jan Riksen /
• Jelle Sjollema / Mediacollege
• Oscar Smeets / ROC Midden Nederland
• Tinka Spronk / MLO Rijnijssel
• Ad Suur / ROC Leiden
• Frans Verboom / ROC ID College
• Leo Wouter / Summa College
• Christiaan Boudri / Hogeschool Arnhem-

Nijmegen
• Henk Caminada / Hogeschool van Amster-

dam
• Marian Kienhuis / Saxion
• A. Robertus / Hogeschool van Amsterdam
• Jeanette Schuring / Hanze Hogeschool
• Niek van Toor / Saxion
• Ruud Vermeij / Haagse Hogeschool
• Noud van Woerkom / Avans
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Impressie van de bijeenkomst

a. Frits Spijkers heet de Groep welkom.

b. Hernieuwde kennismaking. Een korte voorstellingsronde.

c. Vorderingen

Frits geeft een overzicht van de hoofdstukken die op dit moment klaar staan op de website.
Hij geeft tevens een toelichting op hoe je toegang krijgt tot sectorspecifieke content en een
uitleg bij de onderdelen: inleiding, verkennen, uitleg, theorie, voorbeeld, oefenen, toepassen
en testen die in iedere paragraaf terugkomen. De mogelijkheden van Applets en AlgebraKit
worden uitgelegd.

d. Inhoudelijke en redactionele vragen

De Groep geeft commentaar op de inhoudelijke en redactionele vragen die Frits bij de agenda
heeft toegevoegd. Zie bij de discussie hierna.

e. Mededelingen uit de Werkgroep

Michel geeft aan dat de examens voor het Keuzedeel in ontwikkeling zijn. Saskia Baars en Pim
Harthoorn bevestigen dat. De Groep discussieert over de studiebelasting.

Pim Harthoorn geeft aan dat STEM er naar streeft om in augustus 2018 een examen klaar te
zetten.

f. Foliostraat

Ton Otten presenteert de Foliostraat. De Foliostraat biedt de mogelijkheid om hoofdstukken als
PDF bestand te genereren. Op dit moment draagt de PDF het label ’concept’, omdat de con-
tent nog in ontwikkeling is. Besproken wordt hoe commentaar en extra materiaal kan worden
aangeleverd.

De aanwezigen hebben een persoonlijke inlog gekregen voor de website
https://pod-m4all.pragma-pod.nl.

g. Inbreng deelnemers

Frits Spijkers neemt met de Groep de hoofdstukken door die het komende half jaar gepubliceerd
gaan worden. De groepsleden geven aan bij welk hoofdstuk ze hun medewerking willen geven.
De data worden hier en daar om praktische redenen aangepast. Per hoofdstuk heeft de Groep
steeds een maand om te reageren.

Het gaat om de volgende hoofdstukken:

− basisdeel
⋆ bt-ra1 Rekenen 1
⋆ bt-gr1 Lineaire functies
⋆ bt-ra2 Rekenen 2
⋆ bt-ra3 Algebra 1

− keuzedeel
⋆ kt-fg1 Lineaire verbanden
⋆ kt-ra1 Algebra
⋆ kt-ra2 Vergelijkingen

h. Afsluiting
De bijeenkomst wordt afgesloten met het vaststellen van een datum voor de volgende bijeen-
komst. Dit zal zijn in de week van 8 juni 2018. Michel van Glabbeek zal de deelnemers via de
Datumprikker uitnodigen.
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Discussies

a. Frits Spijker noemt de LOF aanvraag. Wellicht dat docenten uit het MBO daar ook een beroep
op kunnen doen: (https://lerarenontwikkelfonds.onderwijscooperatie.nl).

b. Saskia Baars waarschuwt voor teveel opgaven. Kijkend naar de website heeft een paragraaf al
snel zo’n 20 vragen. Dat is vrij veel. De Groep beaamt dat. Frits nodigt de Groep uit om dat
goed te bewaken.

c. Sander Maissan wil graag weten of de Math4MBO ook toetsen gaat bevatten. In de discussie
daarover worden onder meer Remindo en Wintoets genoemd. Frits Spijkers geeft aan dat het
wel mogelijk is.

d. Antwoorden op de inhoudelijke vragen:

− graden Celsius en Fahrenheit: 13␣°C en 13␣°F (dus met spatie)
− bedragen: €␣13,00
− negatieve getallen: −13 − - 4 = - 17 (dus kleine min)
− getalspatiering: 1000000, 0000000 (1.000.000, 0000000 / 1 000 000, 0000000)

De Groep geeft aan dat het Examen moet worden gevolgd. Vervolgens wordt er gediscus-
sieerd over welk examen. Ook NEN wordt genoemd.
Frits zal het uitzoeken en een voorstel doen.

− de decimale komma wordt gebruikt: 13,45
− figuren en tabellen worden genummerd
− figuren en tabellen krijgen een bijschrift (indien gewenst)
− geen GR
− functienotatie: in basisdeel alleen 𝑦 = … en in keuzedeel 𝑓(𝑥) = …
− begrippen in keuzedeel: origineel (invoerwaarde), functiewaarde, domein, bereik, onafhan-

kelijk variabele, afhankelijk variabele, functievoorschrift, asymptoot
− begrippen in keuzedeel: transformatie, translatie (verschuiving), vermenigvuldigen (oprek-

ken) en bijbehorende notaties, translatie t.o.v. 𝑥-as of translatie in de 𝑦-richting
− 21

3 of alleen 7
3 : afhankelijk van opgave (beiden mag)

− exacte antwoorden, werken met significante cijfers (zie hierna)

e. Discussie rond significantie

De Groep discussieert met Frits over de plaats van het onderwerp: eenheden, technische no-
taties enz. Staat nu in Rekenen 2. Frits zal dit aanpassen en verplaatsen naar Rekenen 1: Gro-
te/kleine getallen, technische notatie.

f. Keuze font

Ton Otten rijkt drie font keuzemogelijkheden uit. Elf mensen hebben een stem uitgebracht. De
stemmen zijn als volgt verdeeld:

1 Pagella 11pt 0
2 Termes 11pt 6
3 DejaVU 10pt 5

De keuze is daarmee gevallen op Termes.1

1 Om een beetje ’feeling’ te krijgen met het font is de tekst van dit verslag gezet in het Termes 11pt font.
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Als je een wiskundige tekst schrijft, dan ben je natuurlijk benieuwd hoe een variabele als 𝑥 of 𝑦
in de tekst verschijnt. Ook een functie als 𝑔(𝑥) = 2

3𝑥2 + 7 geeft informatie over hoe wiskunde in

de lopende tekst oogt. Daarnaast heb je symbolen ∑𝑛
𝑖=1 𝑥𝑖 of wiskundige tekens en breuken √2

3𝑥
die de tekst aardig kunnen verstoren.

Soms moet je een stelsel van vergelijkingen oplossen:

{2𝑥 + 𝑦 = 360
𝑥 + 3𝑦 = 480 ∣×3

×1∣ ⇔
⎧{
⎨{⎩

6𝑥 + 3𝑦 = 1080
𝑥 + 3𝑦 = 480 +

5𝑥 = 600 ⇔ 𝑥 = 120

invullen van 𝑥 in vergelijking 2𝑥 + 𝑦 = 360 ⇔ 𝑦 = 120

g. Dyslexie font

Ron Rutter vraagt of het mogelijk is om een dyslexie font te gebruiken. Ton Otten geeft aan
dat een dergelijk font meestal niet volledig is en geen math bevat. Dit houdt dan in dat je het
dyslexie font moet combineren met een math font. Wat meestal niet erg gelukkig oogt.

Hans Hagen legt uit dat het mogelijk is om een ’keuzeknop’ voor een dyslexie font te maken
in de foliostraat.

h. Pim Harthoorn brengt de prijs voor een licentie ter sprake. Vorige keer is een bedrag genoemd
van € 7,50 per leerling bedoeld voor extras, waaronder de Foliostraat. De website is en blijft
altijd gratis. Ton Otten geeft aan dat eea nog niet verder is uitgewerkt. We streven naar een
Schoollicentie om de administratieve rompslomp zoveel mogelijk te beperken.

In de discussie wordt als voorbeeld Studyflow Rekenen genoemd (een licentie voor 12 maanden
kost € 17,00).

Er wordt gevraagd of de Groep bij hun management kan navragen of zo’n bedrag acceptabel
is. Met de huidige Foliostraat kan worden getoond wat men daarvoor krijgt.

Sander Maissan geeft aan dat voor zijn school de kosten rond mei bekend moeten zijn.

Afspraken

A. Volgende bijeenkomst

Week 23: 4 – 8 juni

B. Frits zal zo spoedig mogelijk het tijdpad met de taakverdeling de deur uit doen met daarbij als
bijlage het verslag van deze bijeenkomst.

C. Voorlopige roadmap

− Medio 2018 staan er 10 onderwerpen online.
− Eind 2018 de rest.

4 4

4 4


