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 Lees verder op de volgende bladzijde 

Dit is de zevende nieuwsbrief rond het project Math4MBO. 

In deze nieuwsbrief: 

• Stand van zaken. 

• Kant en klare boeken of katernen. 

• Eerste ervaringen met Math4MBO via D|Note. 

• Oproep tot uitproberen Math4MBO via D|Note. 

 

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 

Stand van zaken 

Sectorkleuring keuzedeel: 
Voor ENG en ASC zijn alle hoofdstukken voorzien van sectorkleuring met 

veel dank aan Leo Wouter en Aris den Hertog. 

Voor BEV is de sectorkleuring van start gegaan, Pim Harthoorn is veel 

bouwopgaven aan het opzetten, zie b.v. het hoofdstuk “Algebra”. 

Toetsopgaven: 
In vrijwel alle hoofdstukken zitten nu toetsopgaven, zowel in het 

basisdeel als in het keuzedeel. 

Er kan beslist nog meer bij, daaraan wordt gewerkt.  

Dus wie nog geschikte toetsopgaven beschikbaar wil stellen: graag 

sturen naar Frits Spijkers. 

Kant en klare boeken of katernen 

Af en toe bereiken ons verzoeken om kant en klare maatwerkboeken of  
-katernen. Voor deze Math4MBO dienst is de gang van zaken als volgt: 

• Een ROC kiest een sector (neutraal, eng, bev, ict, asc of mob), bepaalt 
de inhoud van de boeken/katernen op hoofdstuk- en/of 
paragraafniveau en maakt een keuze uit de beschikbare 
vormgevingen (en levert desgewenst een logo aan). 

• Math4MBO vraagt een offerte aan voor de productie van de readers 
waarbij  de prijs afhankelijk is van het aantal pagina's en de oplage. 

• Math4MBO biedt vervolgens een vrijblijvende totaalofferte aan. 
 
Indien een ROC geen overeenkomst met Math4MBO heeft, worden de 
licentiebijdragen in de offerte verwerkt. ROC’s die van deze dienst 
gebruik willen maken, dienen rekening te houden met een doorlooptijd 
van vier weken. Als richtlijn voor de prijs van zo'n boek of katern kan het 
overzicht op de website dienen. Dit is een overzicht van 
standaardboeken en -katernen, hun inhoud en de bijbehorende prijs bij 
een oplage van 20 exemplaren. 
Wie meer wil weten kan contact opnemen met Ton Otten. 

mailto:f.spijkers@math4all.nl
mailto:a.f.otten@xs4all.nl
http://www.math4all.nl/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Ervaringen met D|Note 
 
Ik kreeg via Math4mbo de mogelijkheid om een pilot te draaien met het 

digitale aanbod via een door D|Note ontwikkelde omgeving. Het grote 

verschil met het oorspronkelijke aanbod waarbij alleen theorie en 

opgaven konden worden geraadpleegd, is de mogelijkheid om 

antwoorden in te voeren. Doordat het interactief is krijgen de studenten 

direct feedback of het antwoord correct is en kunnen ze hints krijgen om 

het goede antwoord te vinden. Hierdoor kunnen zij zelfstandiger werken 

en weten zij of ze de opgaven goed gemaakt hebben. Daarnaast heeft de 

omgeving een docentenomgeving waarin de voortgang van de studenten 

inzichtelijk is. Dit biedt de mogelijkheid om gerichte feedback te geven 

en extra ondersteuning te bieden voor degenen die dat nodig hebben. 

Uit de feedback van de studenten komt naar voren dat zij de interactieve 

omgeving ook als een verbetering ervaren omdat ze weten welke 

sommen ze goed en fout doen. Ook het gevoel van progressie door het 

puntensysteem ervaren zij als positief. Alhoewel de D|Note omgeving in 

de kinderschoenen stond hebben we gedurende de pilot verbeteringen 

doorgevoerd. Dit wordt mede mogelijk gemaakt doordat de 

communicatie met Math4mbo en D|Note erg goed is en zij de feedback 

direct verwerken. Concluderend ben ik tevreden dat ik de overstap van 

Math4mbo naar de samenwerkingsvariant met D|Note heb gezet.  

Oscar Smeets  

Docent wiskunde  

ROC Midden Nederland Tech College te Nieuwegein 

https://tech.rocmn.nl/ 

 Oproep tot uitproberen 

Math4MBO via D|Note vordert. Van het Basisdeel zijn de onderwerpen 

Rekenen I en II, Algebra I en II, Lineaire functies, Kwadratische functies, 

Machten en wortels, Exponenten en logaritmen en Vlakke meetkunde 

beschikbaar. En de rest van de meetkundehoofdstukken alsmede 

Periodieke functies zijn in ontwikkeling. 

We hopen echter op meer ROC’s die e.e.a. willen uitproberen.  

Dit jaar kan dat allemaal nog gratis. 

Meld je aan via https://math4all.dnote.nl/ of via Frits Spijkers 

https://tech.rocmn.nl/
https://math4all.dnote.nl/

