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Math4MBO
Betreft : Verslag en afspraken auteursbijeenkomst 5 oktober2018
Datum : 8 oktober 2018
Kenmerk : 20181008.MATH4MBO

Van : Ton Otten

Deelnemers

Math4MBO:

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

Aanwezige docenten:

• Mo Abarkan / Techniek College Rotterdam
• Saskia Baars / Noorderpoort
• Edwin Brands / ROC van Amsterdam
• Geert Croes / Summa College

• Pim Harthoorn / ROC Graafschapcollege
• Sander Maissan / ROC ID College
• Albèrt Pas / Hoornbeeck College
• Leo Wouter / Summa College

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

Impressie van de bijeenkomst

a. Frits Spijkers heet de Groep welkom.

b. Hoe gaat het?

De eerste scholen zijn begonnen. Een kort rondje:

– Summa (Geert en Leo)

De eerste jaars zijn aan de slag. Ze krijgen een werkschema waarin links naar de webpagi-
na’s staan. Er zijn readers (uit paragrafen) samengesteld die studenten kunnen downloaden.
Rekenen is een apart vak (Got-IT). Eind van iedere week evaluatie (opdracht + som). Ver-
schil tussen studenten afkomstig van VMBO-T en VMBO kader is nog een puzzel.
Meer dan wiskunde alleen, ook studievaardigheden.

– Hoornbeeck College (Albèrt)

Heeft twee groepen eerste jaars Werktuigbouwkunde studenten. De ene groep gebruikt
TWIN (oude methode) en de andere Math4MBO (web). De tweede groep werkt ’zelfstan-
dig’ met het materiaal en is tevreden.

– ROC Graafschapcollege (Pim)

Twee collega’s geven de wiskundelessen. De eerste jaars studenten werken de eerste 9 we-
ken met Rekenen I en Algebra I.
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– ROC ID College (Sander)

Hij heeft de boeken van de oude rekenmethode van de boekenlijst gehaald. De vrijgekomen
€ 41,00 wordt gebruikt voor de Math4MBO licentie. In het Basisdeel Math4MBO wordt
rekenen ook behandeld en hij gaat er vanuit dat door de wiskunde te doen, het rekenen ook
wordt afgedekt. Er worden PDFs Readers gebruikt die zijn samengesteld uit paragrafen.
Aandachtspunt blijven de grote onderlinge niveauverschillen tussen de studenten als gevolg
van hun schoolloopbaan (VMBO-T, VMBO kader, HAVO, HBO (terugval)).

Voor het Keuzedeel wordt alleen de website gebruikt.

– Noorderpoort (Saskia)

Heeft eveneens grote niveauverschillen in de klas. Ze heeft readers samengesteld door para-
grafen te selecteren. Ze gebruikt het materiaal in de eerste klas (algebra, wetenschappelijke
notatie, eenheden) én tweede klas (algebra, machten en wortels, formules).

Ze heeft behoefte aan steropgaven voor haar studenten die meer kunnen en sneller willen.

c. Stand van zaken

Frits geeft een overzicht van de (default) hoofdstukken die op dit moment klaarstaan op de
website. Het hoofdstuk Exponenten en logaritmen is nèt niet afgekomen voor 5 oktober, maar
dat wordt volgende week. Het laatste hoofdstuk van het Basisdeel Ruimtelijke figuren wordt
voor 1 november opgeleverd.

Daarna gaat hij verder met het Keuzedeel. Hij nodigt de groep uit om aan te geven in welke
volgorde dat moet gebeuren.

Frits doet een oproep voor de sectoren ICT en Build Environment. De ontwikkeling van die
sectoren staat stil.

d. Aanleveren materiaal

Frits gaat vanaf januari 2019 aan een editing slag beginnen waarin hij vooral aandacht zal
besteden aan figuren en formules.

Voor diegenen die zelf content aanleveren zal een tekeninstructie en een auteursinstructie wor-
den rondgestuurd.

Het maakt Frits niet uit op welke manier het materiaal aan hem wordt toegestuurd, mits het
is voorzien van een goede instructie. Alleen het aanleveren van materiaal is niet voldoende,
omdat Frits dan zelf moet uitzoeken waar het een en ander moet komen.

Een instructie kan bijvoorbeeld zijn:

Deze opgave in paragraaf 4 Toepassen.
Deze opgave in Totaalbeeld Toepassen.
...

Ton verzoekt om bij het aanleveren van materiaal volledig te zijn. Dus niet alleen Sector Opga-
ven bij paragraaf 1 en 4, maar bij alle paragrafen. Dit in verband met de opwerking ten behoeve
van de foliostraat.

e. Gebruikersbijeenkomst 23 november 2018

De Gebruikersbijeenkomst vindt plaats bij het ROC MiddenNederland. Frits en Ton hebben
daar op 5 oktober kennisgemaakt en afspraken gemaakt. In principe staat het onderwerp Exa-
men op de agenda. Ton heeft contact gelegd met STEM en EsMEI. EsMEI heeft aangegeven
om niemand te kunnen leveren op die datum. STEM heeft nog geen uitsluitsel gegeven.
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Pim en Sander zijn allebei in zekere mate betrokken bij de examenontwikkeling bij beide exa-
meninstellingen en geven aan bereid te zijn eea te vertellen.

f. De foliostraat

Ton laat zien dat de ProductieServer werkt. Er is nu onderscheid tussen een ProductieServer
en een OntwikkelServer. Iedereen die dat wil kan toegang krijgen tot de OntwikkelServer. De
gegenereerde PDFs hebben een watermerk ’CONCEPT’ over de pagina staan.

De ProductieServer is toegankelijk voor de scholen die een licentie overeenkomst met Math4MBO
hebben afgesloten.

De GUI wordt met de Groep doorgenomen.

– Besloten wordt om de optie die het mogelijk maakt rubrieken in een paragraaf aan en uit
te zetten, weg te halen.
Indien scholen meer maatwerk willen maken, zal Ton op die school alle tools intstalleren
en een instructie geven die nodig is om dat maatwerk te realiseren.

– Saskia geeft aan dat de Reader titel al heel snel niet meer ’past’. Ton zal er naar kijken.
– Saskia en Sander willen graag een logo op het materiaal. Dat kan als ze aan Ton een logo

toesturen.

g. Toetssysteem

Ton demonstreert hoe ’opgaven’ worden gemaakt en hoe een opgave vervolgens in een toets
kan worden opgenomen.

Ton zal een workshop organiseren waarin kan worden geleerd zelf toetsen te maken.

Saskia zal dit jaar haar toetsen verzamelen en aan Ton en Frits toesturen zodat het toetssysteem
kan worden gevuld. Anderen zullen dat ook doen.

h. Mededelingen uit de NVVW werkgroep MBO-HBO

Michel geeft aan dat er op 3 november op de studiedag een workshop zal zijn waarin ruim
aandacht is voor Math4MBO. Frits en Ton zullen (een deel van) die workshop verzorgen.

i. Afsluiting

De bijeenkomst wordt afgesloten.

Discussies

1. Steropgaven

Saskia heeft behoefte aan steropgaven. Andere groepsleden beamen dat. Frits zal een en ander
voorbereiden.

2. Antwoord en dan pas Uitwerking

Leo heeft behoefte aan eerst het antwoord en dan bij een volgende klik de uitwerking. Anderen
zouden dat ook wel mooi vinden.

Frits zal er naar kijken, hoewel hij – vanuit didactisch oogpunt – bij sommige rubrieken alleen
een antwoord wil.
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3. Gepersonaliseerd leren

Discussie in de Groep over hoe individueel je het leren kunt maken in relatie tot bijvoorbeeld
niveauverschillen en doelstellingen die te maken hebben met samenwerken.

4. Automotive en Laboratorium

Geert en Leo geven het verzoek van hun collega’s door dat ze graag een aparte sector willen
voor Automotive en Laboratorium. Dat zijn eigenlijk subsectoren van respectievelijk Enginee-
ring en Applied Sciences.

Frits en Ton willen dat wel mogelijk maken mits er dan ook content voor komt.

Afspraken

A. Volgende bijeenkomst

Gebruikersbijeenkomst op 23 november 2018.

B. Frits zal een teken- en auteursinstructie rondsturen.

C. Web: Frits zal onderzoeken of in het antwoord een doorklik naar de uitwerking mogelijk is.

D. Folio: Ton gaat de optie om rubrieken aan- en uit te zetten verwijderen.

E. Folio: Ton zal de Readertitel aanpassen.

F. Web en Folio: Frits en Ton gaan kijken hoe steropgaven in het materiaal kunnen worden aan-
gegeven.

G. Web en Folio: Frits en Ton gaan ruimte creëren voor subsectoren Automotive en Laboratorium.

H. Voorlopige roadmap

– 1 november 2018: Basisdeel (default) af.
– 31 december 2018: Keuzedeel (default) af.


