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Digitalisering is noodzakelijk
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Het wiskundeonderwijs is toe aan verandering, daar is bijna iedereen het wel over eens. De noodzaak 
blijkt uit de dagelijkse lespraktijk. Leerlingen zien het belang van wiskunde onvoldoende in en tonen 
vaak slechts een extrinsieke belangstelling. Ze missen de motivatie om het beste uit zichzelf te halen. 
Zij komen niet veel verder dan ‘voordoen en nadoen’.

Maatwerk nodig
Veel scholen houden nog vast aan een vertrouwde lesmethode en de bijbehorende boeken. Terwijl die 
lang niet altijd aansluiten op de digitalisering binnen de samenleving en de individuele behoeften van 
leerlingen. Die leerlingen willen niet zozeer een laptop of tablet gebruiken, maar juist een stimulans er-
varen. Het maatwerk ontbreekt echter.

Interactief en adaptief
Technologie biedt ons gelukkig nieuwe kansen. En met een inhaalslag op het gebied van digitalisering 
kunnen we inzetten op interactief leren en adaptief verwerken. Doelgericht, innovatief én op maat.

Rol van de docent
Er is nog een andere noodzaak voor verandering. Het aantal eerstegraads docenten wiskunde dat met 
pensioen gaat is groot en de aanwas lijkt onvoldoende. De rol van de docent wiskunde zal daardoor 
veranderen. Docenten willen en moeten meer een beroep doen op moderne technologieën en digitale 
middelen. Juist om met maatwerk de intrinsieke motivatie van leerlingen te kunnen bevorderen.

Onze visie





Wiskunde voor iedereen leuker en interessanter maken

Math4all zet zich in voor de vernieuwing van wiskundelesmateriaal. Wij houden er niet van om op de 
rem te trappen en sceptisch langs de lijn commentaar leveren; we geloven juist in actief onderzoeken. 
Ons hoger doel is aantrekkelijk, innovatief en hoogwaardig materiaal voor wiskundeonderwijs. Materiaal 
dat docenten en leerlingen inspireert en motiveert.

Wat biedt Math4all?

1. Overzicht van uitleg en voorbeelden om leerlingen en docenten te helpen bij het opzoeken  
 van kennis van andere (voorgaande) jaren. 

2.  Open en vrij toegankelijk lesmateriaal. Zonder wachtwoorden en zonder drempels op alle devices.  
 Wij onderschrijven creative commons. Leerstof is immers al oud en bekend, hier kun/mag je niet  
 steeds geld voor vragen. Als je werkt aan digitale meerwaarde, mag je daar wel geld voor vragen. 

3.  Ondersteuning van de innovatieve wiskundedocent, die zich onvoldoende herkent in de 
 huidige, niet-innovatieve lesmethodes.

4.  Hulpmiddelen voor versterking van ‘blended learning’ met als basis een medium-neutrale  
 database en daarmee de mogelijkheden voor maatwerk creëren.
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Wiskunde voor iedereen leuker en interessanter maken
Onze missie





Van idealen naar initiatieven

Math4all heeft niet alleen een visie en idealen. Wij vertalen deze naar concrete initiatieven voor de prak-
tijk van het wiskundeonderwijs. We delen kennis, organiseren activiteiten en ontwikkelen leermiddelen 
voor scholen, docenten en leerlingen.

Tweesporenaanpak
Enerzijds bieden we online veel gratis kennis. Daarnaast staan we open voor commerciële vervolgtra-
jecten. Door een product zelf te vermarkten of door samen te werken met commerciële partijen kunnen 
we soms sneller ons doel bereiken en nieuwe inzichten en middelen voor een brede groep toegankelijk 
maken. Ook is samenwerking een middel om te kunnen blijven investeren in productvernieuwing voor 
het wiskundeonderwijs. 

Open content
De basis van stichting Math4all is en blijft het aanbieden van open en gratis wiskundelesmateriaal. Deze 
content bieden we aan via de website; www.math4all.nl.

Nieuwe producten
Bij de ontwikkeling en uitwerking van ideeën ontstaan er ook nieuwe producten, zoals MathPlus,  
AlgebraKIT en GeoEnZo. Deze initiatieven zijn beschikbaar via Math4all zelf, als commerciële spin-off 
of via onze partners. 
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Onze activiteiten



Persoonlijk prikbord

Categorie

Kaart

Hieronder een screenshot van onze nieuwe website. 
Op de site vindt u o.a. kaarten en prikborden.

Verzameling van kaarten

Indeling van de kaarten

Een bron, zoals een artikel, een website, een filmpje, 
een document, examenopdracht, een examen.
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Math4all website. Nu met een nieuw concept 

Op www.math4all.nl vindt u materialen voor het vak wiskunde in het voortgezet onderwijs in Nederland. 
Deze zijn bestemd voor zowel de docent als de leerling. Het gaat om hulpmiddelen die in de dagelijkse 
praktijk ingezet worden.

Waarom doen we dit?
Enerzijds willen we een docent helpen bij zoeken en vinden van open wiskundebronnen. Anderzijds 
willen we de docent stimuleren om in de wiskundeles ook bronnen van buiten het wiskundeboek te 
gebruiken en in te zetten. Een docent kan zelf bronnen koppelen en toevoegen aan de lesinhoud. 

Wat is er nieuw?
Naast de vertrouwde items zoals het uitgebreide leerstofoverzicht kan men door in te loggen nu ook zelf 
pagina’s (prikborden) samenstellen op basis van favoriete kaarten. Een kaart is een bron, zoals een arti-
kel, een website, een filmpje, een document, een examenopdracht of een examen. Een prikbord is een 
verzameling kaarten. Dit kan voorbereiding voor een les zijn, maar ook werk voor leerlingen of een exa-
mentraining. Het doel en gebruik van een prikbord kan een gebruiker zelf bepalen. Prikborden kan men 
delen en het is mogelijk om prikborden gaan volgen van collega´s en (mede)leerlingen. Math4all heeft 
zoekwerk voor de wiskundedocent gedaan en deelt dit zoekwerk met wiskundedocenten in de vorm van  
kaarten ingedeeld in categorieën.
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Ons unieke platform voor wiskunde



Kenmerken

Commercieel product. AlgebraKIT geïntegreerd. Ook in boekvorm beschikbaar. 



MathPlus. Tijd voor een nieuwe wiskundemethode

MathPlus is als digitale methode ontwikkeld en later ‘vertaald’ naar boekvorm. Met MathPlus kiest een 
school zijn eigen route en tijdpad als het om digitalisering gaat; men kan volledig digitaal werken, kiezen 
voor een combinatie van digitaal en boek of starten met de boeken en op een later moment ervaring 
opdoen met de digitale applicatie.

Met Malmberg
Math4all heeft in Malmberg een partner gevonden om samen de leermiddelen voor het wiskunde-
onderwijs van vandaag en morgen beter te maken. Op basis van deze gedeelde ambitie werken we 
samen aan de ontwikkeling en realisatie van een nieuwe, unieke wiskundemethode voor het voort-
gezet onderwijs: MathPlus. De methode is ontwikkeld door Malmberg gebaseerd op de content en 
wiskunde-expertise van Math4all.

Voordelen
-  Geeft de docent meer inzicht en overzicht: deze kan bijvoorbeeld op elk gewenst moment de  
 voortgang van leerlingen monitoren via een online dashboard.
-  Speelt beter in op niveauverschillen tussen leerlingen: zij leren met MathPlus in hun eigen leerstijl en  
 verwerken de materie op hun eigen niveau.
-  Maakt wiskunde leuker en uitdagender voor alle leerlingen: MathPlus is uitdagend voor zwakke én  
 sterke leerlingen, omdat de digitale omgeving elke scholier stimuleert en motiveert.
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Ons digitaal alternatief



Kenmerken

De huidige AlgebraKIT (basis versie) 
blijft open op de website. 

De AlgebraKIT engine is zowel als stand-
alone en als module beschikbaar.

De nieuwe interactieve versie wordt exclusief 
via MathPlus aangeboden in Nederland. Bekijk een demo op www.algebrakit.nl.



AlgebraKIT

De berekening is belangrijker dan het antwoord, is een belangrijk uitgangspunt van wiskundeonderwijs. 
Voor interactief wiskundemateriaal is het echter een enorme uitdaging om die berekening te beoorde-
len. Vaak valt men daarom terug op een rigide aanpak, waarbij de leerling alleen het eindantwoord geeft 
of gedwongen wordt volgens vaste tussenstappen te werken. 

Biedt inzicht in eigen leerproces
Met AlgebraKIT is het mogelijk om de leerling zelf de strategie te laten bepalen. Met zijn krachtige 
wiskunde-engine analyseert AlgebraKIT de tussenstappen en beoordeelt het of deze wiskundig correct 
zijn en of de leerling op de goede weg zit. 

Voordelen
- Stap-voor-stap oneindig oefenen.
-  Hints & feedback bij het uitwerken van opgaven.
-  Opgaven die automatisch worden gegenereerd.
-  Oefeningen en opgaven voor leerlingen in elk stadium.
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Onze oplossing voor berekeningen



Kenmerken

GeoEnZo wordt gratis door Math4All 
aangeboden; het is vrij en open be-
schikbaar gesteld door Ton  
Groeneveld. 

Nederlands product, wordt wereldwijd voor het 
onderwijs ingezet. Het programma is instelbaar 
in de talen Nederlands, Engels, Duits, Frans en 
Spaans. 



GeoEnZo

GeoEnZo is een intuïtief en eenvoudig werkend wiskundig basispakket voor het digitale schoolbord. 
GeoEnZo kent geen installatie. Overal waar je het programma op de computer plaatst, werkt het  
meteen. Dus ook op een USB stick. Met zo’n USB stick kan men dan in alle lokalen waar een digitaal 
bord hangt, beschikken over alle opgeslagen borden. 

Compleet uitgerust
GeoEnZo bevat alle eerstelijns benodigdheden voor de wiskundeles, zoals een geodriehoek, een  
passer, een rekenmachine en diverse soorten roosterpapier. Het is ook uitgerust met digitale snufjes 
om bijvoorbeeld snel tabellen, grafieken en figuren te tekenen of statistiek te bedrijven.

Voordelen
- Snel grafieken maken, krommen tekenen, lijnelementenvelden maken. 
- Mogelijkheid om borden op internet te publiceren.
- Op USB stick mee te nemen en op elk digibord te gebruiken.
-  Leest zonder problemen grote databestanden voor statistiek in.
-  Rechtstreekse link naar de nieuwe Math4all-site.

De oplossing voor het digitale bord
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Meer informatie

Wilt u meer weten over Math4all of andere initiatieven en producten? 
Stuur uw mail naar info@math4all.nl en u ontvangt snel een reactie.

Gratis maar niet goedkoop
Stichting Math4all is ruim 10 jaar actief in de digitalisering van wiskundelesmateriaal en opereert zonder 
winstoogmerk. Het bestuur bestaat uit Martijn Slob, Frits Spijkers en Johan Gademan. Een team van 
vrijwilligers werken belangeloos mee aan het ontwikkelen van de materialen op de website. Math4all 
werkt op sommige projecten samen met partners uit de overheid, het onderwijs en het bedrijfsleven.

www.math4all.nl www.mathplus.nl www.algebrakit.nl www.geoenzo.nl


