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 Lees verder op de volgende bladzijde 

In deze nieuwsbrief rond het project Math4MBO praten we jullie weer 

bij betreffende de stand van zaken en gaan we in op de splitsing van het 

Keuzedeel K0205. 

We wensen een ieder een fijn studiejaar 2022/2023 toe! 

In deze nieuwsbrief: 

• Stand van zaken, met name ook betreffende de lms-versie. 

• Splitsing Keuzedeel K0205. 

• Nieuwe servers en aanpassing foliostraat 

 

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@math4all.nl  

 
00 31 38 477 53 69 

 

Extra informatie: 

www.math4all.nl  

kaart Math4MBO op 

startpagina 

Stand van zaken 

Basisdeel: 
Het Basisdeel is klaar. Voor op- of aanmerkingen houden we ons nog 

steeds aanbevolen. Bij alle onderwerpen zijn toetsopgaven beschikbaar. 

Echte mooie opgaven voor bepaalde sectoren en ook extra 

toetsopgaven per onderwerp (zeker sectorspecifiek) blijven welkom. 

Van het Basisdeel is ook een lms-versie beschikbaar.  

Die versie wordt nog beperkt gebruikt.  

Vooralsnog houden we deze versie zonder bijkomende kosten in de 

lucht. Met door ontwikkelen richting keuzede(e)l(en) wachten we nog 

even!  

Keuzedeel: 
Het Keuzedeel is klaar. Ook daar zijn bij alle onderwerpen die tot de 

basisstof van het Keuzedeel K0205 horen, toetsopgaven beschikbaar. Er 

is een begin gemaakt met de splitsing van het Keuzedeel.  

Dus wie nog geschikt materiaal (sectorgekleurde opgaven, 

toetsopgaven, e.d.) beschikbaar wil stellen: graag sturen naar Frits 

Spijkers. 

Splitsing Keuzedeel 

Zoals jullie inmiddels wel hebben gehoord is er sprake van een splitsing 
van het Keuzedeel. Voor meer informatie zie 
https://www.nvvw.nl/werkgroepen/werkgroep-mbo-hbo/.  
De twee delen worden: 

• Keuzedeel-breed bedoeld als een basis voor veel opleidingen in de 
HBO-techniek, zoals ICT en BEV. Studielast: 240 uur. 

• Keuzedeel-specifiek bedoeld als basis voor opleidingen in de HBO-
techniek die meer wiskunde vereisen, zoals ENG. Studielast: 240 uur. 
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Splitsing Keuzedeel 

Het Keuzedeel-breed is gedestilleerd uit het bestaande Keuzedeel K0205 

en bestaat uit de onderwerpen: Algebra, Vergelijkingen, Lineaire 

verbanden, Kwadratische verbanden, Exponenten en machten, 

Logaritmen en er komt in september 2022 nog een versie van het 

onderwerp Modelleren omdat er wellicht opleidingen zijn die met een 

modelleeropdracht willen afsluiten. 

Het Keuzedeel-specifiek zal vermoedelijk bestaan uit een nieuw 

hoofdstuk Functies, een nieuw hoofdstuk Formules opstellen en de 

hoofdstukken Periodieke functies, Differentiëren, Meetkunde in 3D. 

Daarnaast zullen daar diverse extra onderwerpen komen zoals Werken 

met e, Goniometrische functies, Complexe getallen (nieuw), Integreren 

(nieuw), Plaats en beweging, … 

Dit deel zal vanaf medio september worden opgezet. 

Wie wil meedenken over de verder inrichting van dit materiaal 

verzoeken we zich te melden bij Frits Spijkers! 

 

Nieuwe servers en aanpassing foliostraat 

Snellere productie van readers: 
In verband met de huidige energieprijzen zijn de servers die voor de 
Foliostraat worden ingezet vervangen door energiezuinige machines die 
het tevens mogelijk maken om de klimaatbeheersingsapparatuur uit te 
schakelen. Een investering die zich waarschijnlijk snel terugbetaald. 
Misschien heeft u het bijkomend voordeel ook al opgemerkt: de readers 
worden ongeveer in de helft  van de tijd gegenereerd. 
 
Aanpassingen foliostraat: 
U heeft het misschien al gemerkt. Het introductiescherm van de 
Foliostraat is grondig aangepast. 
Tot nu konden 'guests' van de Foliostraat weliswaar Readers genereren, 
maar de pagina's in die readers werden doorkruist met het woord 
'CONCEPT'. We hebben besloten om 'guests' toegang te geven tot de 
basisfunctionaliteit. Daarmee hebben we onze Math4MBO diensten 
gelijkgetrokken met die van Math4All. 
Een 'user' van de Foliostraat heeft uiteraard meer opties en meer 
controlemogelijkheden. 
 


