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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 nodigen we jullie uit voor een 

Math4MBO bijeenkomst. 

We wensen een ieder een zeer voorspoedig 2023 toe! 

In deze nieuwsbrief: 

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

• Opschonen database 

• Studentenaantallen, is er een terugloop? 

• Uitnodiging bijeenkomst Math4MBO op 24 maart 2023 

 

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: 
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 doorontwikkelen richting keuzede(e)l(en) wachten we nog 

even!  

Keuzedeel (K0205 → K1348 | K1349): 
Het splitsen van het Keuzedeel is grotendeels klaar. Gewerkt wordt nog 

aan sectorkleuring ENG en BEV en aan toetsopgaven bij de nieuwe 

onderwerpen “Functies en grafieken” en “Formules opstellen”. 

Verder is het de bedoeling om “Modelleren”, “Complexe getallen” en 

wellicht “Integreren” als extra onderwerpen toe te voegen. Dan bevat 

dit Keuzedeel ook veel materiaal voor specifieke situaties die verder 

gaan dat K1349. 

Dus wie nog geschikt materiaal (sectorgekleurde opgaven, toets-

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

Studentenaantallen 

We merken dat het aantal ROC’s dat met Math4MBO werkt toeneemt, 

maar de studentenaantallen in de richtingen waar dit materiaal voor 

bedoeld is juist kleiner worden? 

Is er sprake van een trend? 

En wat doen we daar dan mee? 

Mooi onderwerp voor een discussie op onze volgende bijeenkomst! 
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Wie deze nieuwsbrief niet meer wil ontvangen kan zich afmelden bij Ton Otten of Frits Spijkers. 

Opschonen database 

In oktober 2022 heeft de Math4MBO database een opschoonronde 
doorgemaakt. Overtollige figuren en bestanden zijn verwijderd en 
bestandsnamen zijn verder gestandaardiseerd. Dit is gedaan om het 
OpenSource karakter van Math4MBO verder te ondersteunen en we 
lopen daarmee vooruit op publicatie van de data op een publiek 
platform. 
Tijdens het opschonen zijn tevens fouten verbeterd die toevallig werden 
ontdekt en/of door gebruikers werden gemeld. 
 
 Uitnodiging bijeenkomst Math4MBO 

Datum: vrijdag 24 maart 2023 
Plaats: Deltion College, Zwolle (nadere details volgen) 
De bijeenkomst is gratis. 
 
Agendavoorstel: 

• 10:30: Inloop 

• 11:00: Opening door Frits Spijkers, kennismaking 

• 11:15: Stand van zaken, gesprek over nieuwe opzet Keuzedelen 

• 11:45: “Hoe zetten wij Math4MBO in?” (een docent over zijn 

opleiding) 

• 12:30: Lunch 

• 13:15: Rondleiding Deltion College door Erik Borghuis 

• 14:00: Math4MBO in cijfers 

• 14:15: Actuele zaken, zoals nieuws van de werkgroep MBO/HBO, 

teruglopen studentenaantallen, etc. 

• 15:00: Evaluatie, verdere plannen, etc. 

• 15:45: Wvttk en afsluiting. 

• 16:00: Eindtijd 

Aanmelden graag voor vrijdag 10 maart bij Ton Otten. 


