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 Lees verder op de volgende bladzijde 

Dit is de achtste nieuwsbrief rond het project Math4MBO. 

In deze nieuwsbrief: 

• Stand van zaken. 

• Oproep uitbreiding aantal uren keuzedeel. 

• Nieuwe oproep tot uitproberen Math4MBO via D|Note 

• Vooraankondiging bijeenkomst. 

 

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, ASC en BEV zijn alle hoofdstukken voorzien van sectorkleuring 

met veel dank aan Leo Wouter, Aris den Hertog en Pim Harthoorn. (Pim 

is nog bezig met één paragraaf in Goniometrische functies.) 

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. 

Oproep uitbreiding aantal uren keuzedeel 

Onderstaande oproep bereikte ons afgelopen donderdag 10 juni. 

Math4MBO wil deze oproep graag ondersteunen!  

Vandaar dat we hem via deze nieuwsbrief verder verspreiden. 

Beste collegae wiskundedocenten en betrokkenen bij de aansluiting 

mbo-hbo. 

Vanuit enkele ROC’s en hbo’s rondom de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen en Avans is het initiatief genomen het Keuzedeel 
Voorbereiding HBO Wiskunde voor Techniek (K0205) op te splitsen in 
twee keuzedelen van elk 240 uur. Dit keuzedeel draagt binnen het mbo 
zorg voor de wiskundige voorbereiding op het technisch hbo.  
Daartoe moet een aanvraag via een Meldformulier worden gedaan bij 
het SBB, ondersteund door zoveel mogelijk inhoudsdeskundigen. 

Door de opsplitsing wordt beter maatwerk geleverd voor studenten die 
een in wiskundig opzicht lichtere technische studie willen volgen 
(technische bedrijfskunde, de meeste ICT-studies).  
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Vervolg oproep tot uitbreiding aantal uren keuzedeel 

Doordat het aantal sbu van 1x 240 naar 2x 240 uur gaat wordt het 
bovendien beter mogelijk voor ROC’s om de studenten voldoende les 
kunnen geven, zodat het keuzedeel ook daadwerkelijk tot betere kansen 
leidt. Momenteel is het aantal uren op veel ROC’s veel te laag, waardoor 
de waarde van het volgen van het keuzedeel sterk vermindert. 

We willen je graag vragen je adhesie te betuigen als je in het mbo en/of 
hbo werkt en te maken hebt met de aansluiting mbo-hbo.  Details van 
de aanvraag vind je in bijgevoegd “Meldformulier keuzedeel”. Een 
nadere onderbouwing is te vinden in het document “Stand van zaken”, 
dat vorig jaar door de werkgroep mbo/hbo van de NVvW is opgesteld en 
dat als bijlage is toegevoegd.  

Wil je de aanvraag ondersteunen, dan kan dat door in “Bijlage 1 Lijst 
indieners” je gegevens in te vullen en ondertekend te sturen (mag als 
scan of digitaal) naar paul.bekkers@leijgraaf.nl. En als collega's mee 
willen ondertekenen, natuurlijk ook heel graag.  

 Graag uiterlijk 17 juni je steunbetuiging naar 
paul.bekkers@leijgraaf.nl.  

 
 
Oproep tot uitproberen LMS 

De LMS-versie van Math4MBO vordert. Het Basisdeel zou per 1 augustus 

geheel moeten zijn ingevoerd. (Op dit moment zijn er nog vier 

hoofdstukken te gaan, maar die zitten inmiddels is de planning.) 

Vorige nieuwsbrief heeft Oscar Smeets van ROC Midden Nederland 

enkele ervaringen met ons gedeeld. Hopelijk heeft hij mensen weten te 

inspireren… 

We roepen daarom weer op om e.e.a. uit te proberen.  

Ook komend cursusjaar kan dat allemaal nog gratis. 

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

 

Vooraankondiging bijeenkomst 

We mikken er op om ergens in de eerste helft van komend schooljaar 

21/22 een fysieke bijeenkomst rond het project Math4MBO te 

organiseren, corona en vaccinatie dienende. 

Jullie worden tijdig via een volgende nieuwsbrief op de hoogte gebracht.  

https://lms.math4all.nl/mbo/

