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 Lees verder op de volgende bladzijde 

  

Dit is de derde nieuwsbrief rond het project Math4MBO. 

Hierin: 

• Bijeenkomst Math4MBO op 22 november 2019 

• Regionale bijeenkomsten? 

• Wat bespreken we tijdens bijeenkomsten? 

 

Math4MBO is een 

project ten behoeve van 

het wiskundeonderwijs 

op het MBO, in eerste 

aanleg het Technisch 

MBO, niveau 3/4. Dit 

project wordt uitgevoerd 

door stichting Math4all  

 

in samenwerking met 

Pragma-ADE. 

             

Mede-initiator is de 

werkgroep MBO/HBO 

van de Nederlandse 

Vereniging van 

Wiskundeleraren. 

 

 

Contactinformatie: 

 
f.spijkers@math4all.nl 

a.f.otten@xs4all.nl  

 
00 31 38 477 53 69 

 

Extra informatie: 

www.math4all.nl  

kaart Math4MBO op 

startpagina 

Bijeenkomst Math4MBO op 22 november 2019 

Op vrijdag 22 november heeft de gebruikersbijeenkomst voor 

Math4MBO plaats gevonden op het  Summa College in Eindhoven. 

Kort verslag: 

• 11:00-12:15:  

Na een korte opening door Frits en een voorstelrondje werden we 

door Leo Wouter en Geert Kroes rondgeleid door Summa 

Engineering. Het was erg leuk om te zien hoe studenten op diverse 

plekken enthousiast bezig zijn met groepsopdrachten. Ook kregen we 

iets te horen over de zorgstructuur van het Summa College. 

• 12:30-13:30:  

Na een korte lunch werden we onderhouden door Pascal Tielkens die 

uitlegde hoe op ROC De Leijgraaf – Bouwkunde BOL4 het hele 

onderwijs wordt ingericht via Moodle. Hij liet zien welke plek 

Math4MBO binnen deze Moodle-omgeving van De Leijgraaf heeft 

gekregen en hoe studenten via inleveropdrachten vanaf het begin 

aan het werk gehouden worden. 

Wil je meer weten? Contact: pascal.tielkens@leijgraaf.nl  

• 13:30-13:45: Pauze. 

• 13:45-15:15: 

Statistieken, leveringszekerheid, vormgeving pdf: 

Ton laat allerlei statistieken zien en licht die toe. Ook de 

leveringszekerheid wordt besproken en onze activiteiten van 

afgelopen cursusjaar (workshops | bezoeken ROC’s | contacten 

NVVW, curriculum.nu | benaderen ROC’s) komen voorbij. 

Ton laat ook de nieuwe pdf-vormgeving zien. 

Meer in het verslag op de Math4all website, kaart: Math4MBO. 
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

 

Regionale bijeenkomsten? 

Afgelopen gebruikersbijeenkomst viel op dat voor ROC’s uit het noorden 

van Nederland de reistijd te groot was: mensen die wel belangstelling 

hadden om te komen hebben zich afgemeld met dit als reden. 

Wij stellen daarom twee vragen aan iedereen die deze nieuwsbrief 

ontvangt: 

1. Is het een goed idee om meerdere bijeenkomsten op verschillende 

plaatsen door het land heen te houden? 

2. Welke onderwerpen willen jullie graag tijdens die bijeenkomsten 

centraal laten staan? Daarbij valt te denken aan: 

- rondleiding door het ROC waar de bijeenkomst wordt gehouden; 

- workshop werken in de xml-omgeving, b.v. om toetsen te maken; 

- workshop didactiek rond een bepaald onderwerp; 

- bespreken opzet examinering, uitwisselen van ideeën; 

- … (doe zelf een suggestie) 

Graag reacties naar Frits Spijkers. 

• Laatste onderwerp?  

Het onderwerp “Talstelsels en logica” wordt in december door Frits 

afgerond. Hij zal dan vooral commentaar vragen van Jasper de Grood 

van ROC Midden Nederland. 

Statistiek onderwerpen: 

De drie Statistiek – onderwerpen zijn vooral voor Applied Science 

bedoeld. Als ook andere doelgroepen hiermee willen werken, dan 

graag contextopgaven aanleveren die bij die doelgroep passen. 

Toetssysteem: 

Dit komt maar moeizaam van de grond ondanks de drie workshops 

die Ton heeft gegeven. Frits zal in 2020 een default toetsenbank 

maken. Sectorkleuring kan echter alleen plaatsvinden door de 

gebruikers zelf. Daarom nogmaals de oproep om toetsen aan te 

leveren! Gewoon als Word/pdf-document is OK. 

Engelstalige versie: 

Zeker bij Summa Engineering bestaat de behoeft aan een 

Engelstalige versie. Men probeert daar projectgelden dienaangaande 

te regelen. Er zal een vertaler worden gezocht. 

Sectorkleuring keuzedeel: 

Men vindt dit nuttig, dus we doen een oproep om sectorspecifieke 

content aan te leveren.  

 

Meer in het verslag op de Math4all website, kaart: Math4MBO. 

 


