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Betreft : Gebruikersdag 23 november 2018
Datum : 26 november 2018
Kenmerk : 20181123.MATH4MBO

Van : Ton Otten

Deelnemers

Math4MBO:

• Michel van Glabbeek / NVvW
• Hans Hagen / Pragma
• Ton Otten / Pragma
• Frits Spijkers / Math4all

Aanwezige docenten:

• Albert van Bergen / Noorderpoort
• Anneke Bruinsma / ROC Friese Poort
• Trienke Cnossen Bakker / ROC Friese Poort
• Geert Croes / Summa College
• Rianne Dirne–Tournoij / Summa College

• Henri Foole / ROC Leigraaf
• Aris den Hertog / Summa College
• Sander Maissan / ROC ID College
• Bart Nijland / ROC Midden Nederland
• Leo Wouter / Summa College

Pim Harthoorn is door familieomstandigheden afwezig. Stanley Wolters is met kennisgeving af-
wezig.

Impressie van de bijeenkomst

Op deze gebruikersdag zijn we te gast bij het ROC MiddenNederland in Amersfoort.

a. Frits Spijkers heet de deelnemers welkom.

Frits geeft een korte schets van de stand van zaken met betrekking tot het lesmateriaal. Hij
is blij met de aanwezigheid van Rianne die lesmateriaal gaat aanleveren voor de sector Built
Environment.

Ton toont de boeken die zijn gegenereerd uit het neu-
trale lesmateriaal.

– Basisdeel: Deel 1
– Basisdeel: Deel 2
– Keuzedeel: Deel 1

Een setje van deze boeken wordt aan Michel aange-
boden als dank voor zijn inbreng en het delen van
zijn kennis en contacten.

b. Rondleiding

Bart (onze gastheer) leidt de groep rond in het ROC. Tijdens de rondleiding worden vragen
gesteld en discussies gevoerd. De deelnemers vinden het een leuk onderdeel en zijn bereid dit
op hun ROC ook te doen als daar een bijeenkomst zou worden georganiseerd.
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c. Lunch

De lunch werd geserveerd in het lokaal, zodat discussies en gesprekken gewoon kunnen door-
gaan.

d. Examens

Er zijn drie examens bekend:1

– Examenservices / STEM
– ESMei
– Vapro

Pim Harthoorn was door familieomstandigheden weliswaar verhinderd, maar had zijn Power-
Point presentatie aan Frits toegestuurd. De PP wordt getoond en over de inhoud wordt gedis-
cussieerd. Het examen wordt in vier deelgebieden ingedeeld en is een ’traditionele’ toets. Het
is onbekend of het examen schriftelijk dan wel elektronisch wordt afgenomen en of de vragen
open dan wel gesloten zijn.

Over het ESMei examen is niets bij de deelnemers bekend. Het weinige dat wel bekend is, laat
veel vragen open en er wordt volop gespeculeerd over de praktische invulling ervan. Het is
wachten tot het examen op 30 november wordt gepubliceerd.

Albert heeft het Vapro examen uitgeprobeerd. Het gaat hier om een examen met gesloten vra-
gen. Albert heeft de nodige twijfels of het examen voor zijn doelgroep geschikt is.

Michel heeft een voorbeeldexamen samengesteld om enigszins zicht te krijgen op het niveau
waaraan kan worden gedacht als er wordt gesproken over ’examen’. Frits doorloopt het examen
opgave voor opgave en de deelnemers geven commentaar.

e. Zo werken wij met Math4MBO: Sander Maissan (MBO Rijnland)

Sander houdt zijn verhaal aan de hand van een PP presentatie. De PP wordt beschikbaar gesteld.

f. Zo werken wij met Math4MBO: Geert Croes en Leo Wouter (ROC Summa College)

Leo en Geert houden hun verhaal aan de hand van een PP presentatie. De PP wordt beschikbaar
gesteld.

g. Afsluiting

De bijeenkomst wordt enigszins kort en krachtig afgesloten, omdat het eindtijdstip van 16.00 uur
ruim is overschreden.

Frits dankt eenieder voor hun aanwezigheid en inbreng.

1 In aanloop naar deze gebruikersdag heeft Ton Otten contact gezocht met ESMei (Joke Steenbruggen) en STEM (Jorien
Doets). Beide organisaties waren helaas niet in staat om vertegenwoordigers naar deze gebruikersdag af te vaardigen.


