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Math4MBO

Deelnemers
Math4MBO:

• Hans Hagen / Pragma
• Ton Otten / Pragma
• Frits Spijkers / Math4all

Aanwezige docenten:

• Anneke Bruinsma / ROC Friese Poort
• Trienke Cnossen Bakker / ROC Friese Poort
• Geert Croes / Summa College
• Patrick Fonken / Summa College
• Pim Harthoorn / ROC Graafschapcollege

• Jan Tijmen Langelaar / ROC Hoornbeek
• Sander Maissan / ROC ID College
• Albèrt Pas / Hoornbeeck College
• Stanley Wolters / ROC van Twente
• Leo Wouter / Summa College

Met kennisgeving afwezig of op andere manier geinformeerd:

• Saskia Baars / Noorderpoort
• Edwin Brands / ROC van Amsterdam
• Michel van Glabbeek / NVvW
• Aris den Hertog / Summa College

• Frits van der Putten / ROC Tilburg
• Ad Suur / ROC Leiden
• Albert Vlaskamp / Aventus

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

Overzicht met personen die op de hoogte willen worden gehouden en voor bijeenkomsten worden
uitgenodigd:

• Saskia Baars / Noorderpoort
• S. Bastings / ROC Tilburg
• Paul Bekkers / ROC de Leigraaf
• Albert van Bergen / Noorderpoort
• Alex Brandt / ROC Kop van Noord-Holland
• Edwin Brands / ROC van Amsterdam
• Anneke Bruinsma / ROC Friese Poort
• Liesbeth Coffeng / Noorderpoort
• Emil Claassen / MLO Rijnijssel
• Trienke Cnossen Bakker / ROC Friese Poort
• Geert Croes / Summa College
• Thijs van Dam / Summa College
• Nazli Evlek / Summa College
• Gert Folkerts / ROC Kop van Noord-Holland
• Patrick Fonken / Summa College
• R. van Haaften / ROC West Brabant
• Donya Habibzadeh / Deltion College
• Pim Harthoorn / ROC Graafschapcollege

• Frank Hersche / Horizon College
• Aris den Hertog / Summa College
• Patrick Hoekstra / ROC Rivor
• Lianne Keijzers / ROC de Leijgraaf
• Anne de Kok / Deltion College
• Frans Konst / ROC van Twente
• F. van Krimpen / ROC West Brabant
• H. Labee / ROC Nova College
• Jan Tijmen Langelaar / ROC Hoornbeek
• Hans van der Lijcke / ROC Scalda
• Ronald van Loenhout / Techniek College Rot-

terdam
• J. van der Made / ROC A12
• Sander Maissan / ROC ID College
• A.H. Oolders / Frieslandcollege
• Albèrt Pas / Hoornbeeck College
• Frits van der Putten / ROC Tilburg
• Harm-Jan Riksen /
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• Victor de Roy van Zuydewijn / Deltion Colle-
ge

• Ron Rutter / Summa College
• Samir el Moussaoui / ROC van Amsterdam
• Jelle Sjollema / Mediacollege
• Oscar Smeets / ROC Midden Nederland
• Tinka Spronk / MLO Rijnijssel
• Ad Suur / ROC Leiden
• Willem Tulp / Techniek College Rotterdam
• Gerrit Tijhof / Mediacollege Amsterdam
• Bernard Veltien / Aventus Apeldoorn
• Frans Verboom / ROC ID College

• Albert Vlaskamp / Aventus
• Stanley Wolters / ROC van Twente
• Leo Wouter / Summa College
• Christiaan Boudri / Hogeschool Arnhem-Nijmegen
• Henk Caminada / Hogeschool van Amsterdam
• Marian Kienhuis / Saxion
• A. Robertus / Hogeschool van Amsterdam
• Jeanette Schuring / Hanze Hogeschool
• Niek van Toor / Saxion
• Ruud Vermeij / Haagse Hogeschool
• Noud van Woerkom / Avans

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 klaarstaan op de website en
noemt welke hoofdstukken nog voor 1 augustus 2018 worden gepubliceerd.

Frits doet een oproep voor auteurs voor de sector BEV.

Ton vraagt of Frits de inhoud van de overige hoofdstukken ook ’grijs’ kan weergeven. Frits zal
dit doen en merkt op dat die indeling dan zeer voorlopig is.

d. Samenstellen auteursteam

Frits drukt zijn dankbaarheid uit voor de inspanningen van de deelnemers die commentaar
leveren cq. materiaal aanleveren.

Voor hem ziet het auteursteam er vooralsnog als volgt uit:

− Saskia Baars
− Paul Bekkers
− Pim Harthoorn
− Sander Maissan
− Leo Wouter

− Ron Rutter
− Aris den Hertog
− Nazli Evlek
− Hans van der Lijcke
− vacature sector BEV

Eenieder die zich geroepen voelt om actief te zijn, kan zich aanmelden bij Frits. Hij zal dan de
contacten leggen tussen reeds actieve sectorauteurs en de nieuwkomers.

e. Maatwerk in folio

Ton Otten demonstreert de Publishing tab van de Foliostraat. De volgende producten kunnen
worden getest:

− Readers samengesteld uit hoofdstukken
− Readers samengesteld uit paragrafen
− Schermdocumenten uit hoofdstukken
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Hij demonstreert hoe de onderdelen Voorbeelden, Theorievragen en Oefenen ’uitgezet’ kunnen
worden. Tevens wordt getoond hoe voor het dyslex font kan worden gekozen.

Ton roept de Groep op om eea te testen en commentaar te leveren.

NB. Binnen de beveiligde infrastructuur van de ROCs kan de Foliostraat bij het genereren van
PDFs blijven steken bij ’busy’. Als dat te lang duurt kan op de refresh button van de browser
worden gedrukt. De links naar de PDFs worden dan wel zichtbaar.

NB. Het verdient aanbeveling om de PDFs te viewen in Acrobat Reader, omdat je dan de
zekerheid hebt dat de functionaliteit ook werkt. Browsers gebruiken vaak hun eigen PDF viewer
die niet alle PDF functionaliteiten ondersteunen.

f. Versiebeheer

Ton Otten legt aan de Groep voor of het noodzakelijk is om een faciliteit in te bouwen die oude
resources toegankelijk houdt. Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat je in 2020 nog readers kunt
genereren met de resources van 2018.

De Groep geeft aan dat niet nodig te vinden. Stabiliteit over het schooljaar heen is wel gewenst.
Fouten mogen natuurlijk worden verbeterd. De Groep realiseert zich dat daarmee folio en web
van elkaar kunnen verschillen.

g. Toetssysteem

Ton Otten demonstreert de eerste versie van het toetssysteem. De mogelijkheden worden ge-
toond: toetsmatrijs, toets samenstellen, scores en punten, toetsvariabelen en invulruimte.

De Groep geeft aan dat het wel mooi zou zijn als er ook een Cesuur kan worden ingevoerd.

Ton geeft aan dat er vragen moeten worden aangeleverd. Bovendien is hij van zins om in het
najaar een workshop te geven waarbij hij deelnemers wegwijs zal maken in het zelf aanmaken
van toetsvragen. De tegenprestatie is dat de toetsvragen die de docent voor zijn studenten maakt
ter beschikking worden gesteld aan het projekt Math4MBO.

h. Afsluiting

Frits Spijkers uit zijn dank voor het vertrouwen dat een aantal deelnemende ROCs heeft getoond
door nu al (terwijl er nog niets helemaal echt af is) toch licenties af te nemen voor het komende
studiejaar.

De bijeenkomst wordt afgesloten met het vaststellen van een aantal data. De huidige bijeen-
komsten werden steeds ontwikkelbijeenkomsten genoemd. Deze worden vanaf nu gesplitst in
gebruikersbijeenkomsten en auteursbijeenkomsten.

− auteursbijeenkomst: 5 oktober 2018
− gebruikersbijeenkomst: 23 november 2018
− gebruikersbijeenkomst: 24 mei 2019

Discussies

a. Discussie over het examen. De volgende instellingen worden genoemd: STEM en ESMEI. Pim
Harthoorn geeft aan dat het STEM examen begin volgend jaar beschikbaar is. Discussie vindt
plaats over online en duur. Sander Maissan heeft contacten met ESMEI.
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Ton Otten geeft aan dat het plan bestaat om ESMEI en STEM uit te nodigen voor een gebrui-
kersdag.

b. Geert Croes vertelt het een en ander over de ideeën van het Summa College. Er wordt nu
onderzocht (middels de vertaling van een hoofdstuk) of een engelse versie haalbaar is. Deze
versie komt via Math4MBO dan ook voor de andere deelnemers beschikbaar.

c. Sander beschrijft hoe hij Math4MBO materiaal gaat inzetten. De studenten hebben aangegeven
de voorkeur te hebben voor folio.

d. Discussie over uren. Klokuren versus lesuren. Frits Spijkers geeft aan dat hij op de website
iets heeft staan hoe je met het Basisdeel lesmateriaal om kunt gaan. Hij zal dit ook voor het
Keuzedeel doen. De Groep wisselt ideeën uit hoe je de uren efficiënt kunt gebruiken door
bijvoorbeeld voor meerdere Keuzedelen te combineren.

e. Ton Otten deelt mee dat er een domeinnaam is aangevraagd: www.math4mbo.nl en vraagt
de Groep na te denken of het in de toekomst wenselijk is om een de wiskunde toegankelijk te
maken via een eigen website (het projekt is nu ondergebracht bij Math4All).

f. Frits Spijkers geeft aan dat er wordt nagedacht over een niveau-3 variant.

Afspraken

A. Volgende bijeenkomst(en)

− auteursbijeenkomst: 5 oktober 2018
− gebruikersbijeenkomst: 23 november 2018
− gebruikersbijeenkomst: 24 mei 2019

B. Voorlopige roadmap

− Per 1 augustus 2018 staan er 6 onderwerpen Basisdeel en 6 onderwerpen Keuzedeel online.
− Eind 2018 de rest (in ieder geval de default versie).
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