
Math4MBO

Math4MBO is modern wiskundemateriaal

voor het technisch Middelbaar Beroeps-

Onderwijs (niveau 3 en 4). Om het lesma-

teriaal meer te laten aanspreken zijn sec-

torspecifieke opgaven opgenomen.

De verschillende sectoren zijn: Enginee-

ring, Mobility, Built environment, Applied

sciences en ICT&CI (Creatieve Industrie).

Tevens is er ’neutraal’ lesmateriaal dat

gebruikt kan worden door studenten die

niet in één van de genoemde sectoren pas-

sen.

Math4MBO voorziet in de basiswiskunde

voor de eerste twee leerjaren, maar be-

reidt studenten ook voor op de overstap

naar het HBO en/of het keuzedeel exa-

men K0205 (Techniek).

De Math4MBO leerdoelen staan hier en

de didactische uitgangspunten hier.
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Mobility

Web en papier

Math4MBO is een webmethode. Alle wis-

kunde is via de website vrij toegankelijk.

Met een licentie kan ook papieren lesma-

teriaal worden samengesteld. Met behulp

van een webapplicatie kiest de docent de

gewenste hoofdstukken en genereert een

reader die in de vorm van een PDF be-

stand kan worden gedownload. Dat PDF

bestand kan worden afgedrukt voor de

studenten. Of het PDF bestand gaat di-

rect naar de studenten die dan zelf kun-

nen beslissen of ze het willen printen of

de PDF op hun laptop willen raadplegen.

Door het MBO — voor het MBO

Math4MBO heeft in een vroeg stadium van

het ontwikkeltraject MBO wiskunde do-

centen uitgenodigd ommee te denken over

de inhoud vanMath4MBO. Daarna zijn de-

ze docenten betrokken bij het schrijven

en het uitproberen van het materiaal.

Eigen content

Een docent die dat wil kan eigen vak- en

schoolspecifieke content toevoegen aan

de content database. Math4MBO stelt een

auteurstool beschikbaar waarmee het les-

materiaal kan worden ingevoerd en ge-

controleerd. Daarmee wordt het lesma-

teriaal van Math4MBO, eigen lesmateri-

aal. Voorwaarde is echter wel dat ande-

ren ook van die content gebruik mogen

maken.

Dit is mogelijk, omdat Math4MBO schrijft

onder de Creative Commons licentie. Het-

geen zoveel betekent dat er op de con-

tent geen copyright rust zolang het maar

voor eigen gebruik wordt ingezet.

Daarnaast worden docenten uitgenodigd

toetsvragen uit te wisselen. Math4MBO

verzamelt de vragen en neemt ze op in de

online applicatie die toetsen genereert.

Wat kost het?

Niets!

Dat zou eenmooi antwoord op deze vraag

zijn. Echter, het onderhoud en het in de

lucht houden van website en applicaties

en het garanderen van de leveringszeker-

heid kosten nu eenmaal geld. Het onder-

houden van de content, zodat Math4MBO

een levendige wiskunde methode is en

blijft, kan op termijn ook niet gratis.

Een licentie kost op dit moment: € 7,50

per student per jaar.

Math4MBO wil de deelnemende ROCs in-

zicht geven in waar het geld van hun stu-

denten terechtkomt en verplicht zich jaar-

lijks over inkomsten en uitgaven aan hen

te rapporteren.

In haar publicaties spreektMath4MBO lie-

ver niet over verdienmodel, omdat er geen

winsten hoeven te worden gemaakt. Wel

wordt er gestreefd naar een revolving fund,

waarmee exploitatie, ontwikkeling en on-

derhoud worden gefinancierd.

https://www.math4all.nl/overzichten/basisdeel-mbo/49
https://www.math4all.nl/overzichten/keuzedeel-technisch-mbo-k0205/50
https://math4mbo.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/math4mbo-objectives.pdf
https://math4mbo.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/math4mbo-didactiek.pdf


Community

Math4MBO zorgt er voor dat het credo

"Voor het MBO – door het MBO!" geen lo-

ze kreet wordt door bijeenkomsten te or-

ganiserenwaarinMBOwiskundedocenten

invloed kunnen uitoefenen op het beleid

en de inhoud van het lesmateriaal.

De laatste informatie staat hier.

Self publishing

Math4MBO ziet zichzelf als een soort self--

publisher voor het vak wiskunde van het

technisch MBO.

Maatwerkreaders genereren kan hier en

zien hoe dat gaat, kan hier.

Hoewel het de bedoeling is dat wiskunde-

docenten zelf hun readers samenstellen

en voor de reproductie zorgen, wordt in

eigen beheer ook een aantal standaard-

boeken uitgegevenwaarvoor een ROC om

prijstechnische redenen op de voorhand

moet intekenen.

Welke ROCs doen mee?

De volgende ROCs ontwikkelen actief mee:

• Noorderpoort

• ROC de Leigraaf

• ROC Graafschapcollege

• ROC mboRijnland

• ROC Midden Nederland

• Summa College

Wie zitten achter het initiatief?

StichtingMath4All is eigenaar en

initiator van www.math4all.nl

en is daarmee al vijftien jaar een

begrip in het Nederlandse voort-

gezet onderwijs.

Pragma Advanced Document En-

gineering is ontwikkelaar van de

open source typesetting engine

ConTEXt.

De werkgroep MBO –

HBO van de Nederland-

se Vereniging voorWis-

kundeleraren onder-

steunt het project.

Contact

Math4MBO staat op de website van de Stich-

ting Math4All onder de tab Wiskunde MBO:

www.math4all.nl

Aanmelding mailing lijst: hier.

Aanvraag inlog om readers te genereren: hier.

Voor persoonlijk emailcontact:

Frits Spijkers: f.spijkers@math4all.nl

Ton Otten: a.f.otten@xs4all.nl

Telefoon:

00 31 38 477 53 69

Math4MBO

BASISDEEL KEUZEDEEL K0205

Rekenen I Algebra

Rekenen II Vergelijkingen

Algebra I Lineaire verbanden

Algebra II Kwadratische functies

Talstelsels en logica Exponenten en machten

Lineaire functies Logaritmen

Kwadratische verbanden Periodieke functies

Machten en wortels Modelleren

Exponenten en logaritmen Differentiëren

Periodieke functies Werken met e

Modelleren Goniometrische functies

Vlakke figuren Meetkunde in 3D

Goniometrie

Ruimte figuren

Beschrijvende statistiek

Normale verdeling

Conclusies trekken

https://www.math4all.nl/kaart/bekijk/math4mbo/10784
https://pod-m4all.pragma-pod.nl/
https://www.youtube.com/watch?v=mKWLrfouwqE
https://www.noorderpoort.nl
https://www.leijgraaf.nl
https://graafschapcollege.nl
https://mborijnland.nl
https://www.rocmn.nl
https://www.summacollege.nl
https://www.math4all.nl
http://www.pragma-ade.nl
https://nvvw.nl/
mailto:info@math4all.nl
mailto:a.f.otten@xs4all.nl
https://math4mbo.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/basisdeel-compleet.pdf
https://math4mbo.pragma-pod.nl/resources/otherfiles/keuzedeel-compleet.pdf
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