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Math4MBO
Betreft : Gebruikersdag 22 november 2019 (een impressie)

Datum : 27 november 2019

Kenmerk : 20191122.MATH4MBO

Van : Ton Otten

Deelnemers

Math4MBO:

• Hans Hagen / Pragma

• Ton Otten / Pragma

• Frits Spijkers / Math4all

Aanwezige gebruikers:

• Edwin Brands / ROC van Amsterdam

• Geert Croes / Summa College

• Thijs van Dam / Summa College

• Rianne Dirne–Tournoij / Summa College

• Pim Harthoorn / Graafschap College

• Khalid Imaâlitane / ROC van Amsterdam

• Loes Koster / ROC MiddenNederland

• Sander Maissan / MBO Rijnland

• Saïd Taidouch / Summacollege

• Leo Wouter / Summa College

Hierna aangeduid als de ’Groep’.

Met kennisgeving afwezig:

• Saskia Baars / Noorderpoort College

• Liesbeth Coffeng / Noorderpoort Colle-

ge

• Anneke Bruinsma / ROC Friese Poort

• Sonja van Schendel / Summa College

• Ron Rutter / Summa College

Locatie:

Op deze gebruikersdag zijn we te gast bij het Summa College in Eindhoven.

Welkom / Frits Spijkers

Frits Spijkers heet de deelnemers welkom.

Er volgt een korte voorstellingsronde.

Rondleiding Summa College / Leo Wouter en Geert Kroes

De rondleiding vindt plaats bij de afdelingenMechatronica en Engineering. De Groep

wordt rondgeleid en krijgt de gelegenheid om met verschillende studenten en docen-

ten kennis te maken. Ook wordt door de zorgcoördinator iets verteld over de wijze

waarop er met ’zorgstudenten’ wordt omgegaan.

Lunch



Math4MBO 2

Math4MBO geïntegreerd in Moodle / Pascal Tielkens

Pascal Tielkens van de firma Sweeburg is gedetacheerd bij ROC de Leigraaf met de

opdracht om het Bouwkunde onderwijs Nivo 4 onder te brengen in een onderwijsleer-

en volgsysteem. Er is gekozen voor Moodle.

In de presentatie wordt naast de integratie van het Math4MBO wiskunde materiaal

in Moodle ook stilgestaan bij de vele mogelijkheden om studenten (en docenten) bij

de les te houden.

Wie meer wil weten kan contact opnemen met pascal.tielkens@leijgraaf.nl.

Diverse zaken / Ton Otten

Ton Otten beschrijft een aantal zaken met betrekking tot:

• Boeken

Het complete werk bestaat nu uit drie boeken voor het

Basisdeel en twee boeken voor het Keuzedeel.

Leo Wouter en Sander Maissan krijgen beiden een setje

boeken als dank voor hun bijdragen.

• Vormgeving

Er is een alternatieve vormgeving ontwikkeld. Het kenmerk van deze vormgeving

is een smallere tekstkolom (minder lange regels) en een ’vluchtkolom’ waarin de

student aantekeningen kan maken.

De alternatieve vormgeving is alleen beschikbaar op de ProductieServer.
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1.2 Exponentiële functies

Inleiding

Je leert in dit onderwerp

• werken met exponentiële functies en herkennen of er van exponentiële groei sprake is;
• verdubbelingstijd en halveringstijd berekenen.

Voorkennis

• werken met exponentiële groei en de bijbehorende groeifactor;
• lineaire groei en exponentiële groei vergelijken;
• formules opstellen voor lineaire en exponentiële groei.

Verkennen

Opgave V1

Figuur 1.1

Hier zie je de grafiek van 𝑦 = 2𝑥, ook voor negatieve waarden
van 𝑥.

a Wat gebeurt er met de uitkomst als 𝑥 met 1 toeneemt?

b Wat gebeurt er met de uitkomst als 𝑥 met 1 afneemt?

c Hoeveel is 20? Kun je dat verklaren?

d Hoeveel is 2-1?

e Krijg je ooit een uitkomst 0?

Opgave V2

Tot nu toe heb je bij exponentiële functies weinig met mintekens te maken gehad. Toch kun je heel goed
een grafiek maken van 𝑦 = -2𝑥, ook voor negatieve waarden van 𝑥.

a Hoe ziet die grafiek er uit?

Maar bekijk nu 𝑦 = (-2)𝑥

b Vul de volgende tabel in:

𝑥 0 1 2 3 4

𝑦

Tabel 1.1

c Kun je nu bij deze functie een zinvolle grafiek tekenen? Licht je antwoord toe.
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• Statistieken

De volgende statistieken worden toegelicht:

Aantal Basisdeel Keuzedeel

hoofdstukken 16 12

figuren 2817 1551

tabellen 351 115

begrippen 344 219

applets 229 113

opgaven 2988 2140

paginas theorieboek 673 485

paginas antwoordenboek 345 284

lesmateriaal

2018 — 2019 2019 — 2020

aantal ROCs 5 12

aantal overeenkomsten 5 18

aantal opleidingen 10 44

aantal docenten 15 47

aantal licenties 706 2514

licenties

Ton zegt toe om dit seizoen ook ’incidenten’ bij te houden.

• Workshop toetsen maken

Er zijn in cursusjaar 2018 — 2019 drie workshops gegeven:

– Noorderpoort

– Graafschap College

– Summa College

Helaas heeft dat (nog) niet geleid tot een aanvoer van toetsen voor het toetssys-

teem.

• Aanvullende activiteiten

– ROC bezoek

– onderwijs- cq. teammanagers benaderen

– curriculum.nu

– NVvW Studiedag

• Financiële verantwoording

Ton geeft een toelichting op de financiële situatie.1

1 De financiën worden niet op het web gepubliceerd.
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Discussiepunten

• Talstelsels en Logica

Frits geeft aan dat het nieuwe hoofdstuk in het Basisdeel eind december klaar zal

zijn.

• Statistiek

Frits geeft aan dat het onderwerp Statistiek min of meer ontwikkeld is voor Ap-

plied Science. Hij legt de Groep de vraag voor of ook de andere sectoren Statistiek

belangrijk vinden.

De Groep geeft aan dat ook de andere sectoren Statistiek zullen gaan gebruiken.

Frits doet vervolgens een oproep om sectorspectifieke content aan te leveren.

• Toetssysteem

Frits doet een oproep om toetsen aan te leveren, zodat ze kunnen worden inge-

voerd. De Groep geeft aan dat (indien mnogelijk) te doen.

• Engels

Een deel (6 hoofdstukken) van de basisdeel content is vertaald. Summa College is

nu op zoek naar aanvullende gelden. Frits is op zoek naar vertalers.

• Leveringszekerheid

Math4MBO gaat behoedzaam om met ingekomen gelden, ook om eventuele cala-

miteiten op te kunnen vangen.

Het is bekend dat website pagina’s soms langzaam opbouwen. Dit heeft de aan-

dacht van de technici bij Math4All.

Geert geeft aan dat bepaalde technische onkosten wellicht door de deelnemende

ROC’s gezamenlijk kunnen worden gedragen. Ton antwoordt dat het organiseren

van een ROC-breed overleg niet tot zijn taken behoort en zal daar geen energie

aan geven. Wel wordt geprobeerd een groter aantal ROCs te interesseren voor

Math4MBO, zodat er meer gelden binnenkomen.

• Stamtafel (regionale bijeenkomsten)

Als alternatief voor de Math4MBO gebruikersdag wordt gekeken of regionale bij-

eenkomsten kunnen worden georganiseerd.

Pim geeft aan dat het goed is om te inventariseren wat gebruikers graag zouden

willen. Frits zal die vragen van die strekking opnemen in de volgende nieuwsbrief.

• Verzoek foliostraat

Leo vraagt of het mogelijk is om hoofdstukken/paragrafen van verschillende doel-

groepen te selecteren.

Ton zal dit onderzoeken.
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• Keuzedeel sectorspecifiek

Frits legt de Groep de vraag voor of het Keuzedeel 0205 sectorspecifiek moet

worden. De Groep vindt van wel. Frits doet vervolgens een dringende oproep aan

de Groep om het sectorspecifieke materiaal daarvoor aan te leveren.

Afsluiting

De bijeenkomst wordt om 15.15 uur afgesloten.

Frits dankt eenieder voor hun aanwezigheid en inbreng.


