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Math4MBO

Betreft : Gebruikersdag / MSTeams Meeting 27 november 2020 (een impressie)

Datum : 30 november 2020

Kenmerk: 20201127.MATH4MBO

Van : Ton Otten

Deelnemers

Math4MBO:

• Ton Otten / Pragma

• Frits Spijkers / Math4all

Aanwezige gebruikers:

• Saskia Baars / Noorderpoort College

• Pim Harthoorn / Graafschap College

• Oscar Smeets / ROC Midden Nederland

Hierna aangeduid als de ’Groep’.

Locatie:

Deze gebruikersdag is virtueel in verband met Covid-19. Aanvang 14.00 uur.

Welkom / Frits Spijkers

Frits Spijkers heet de deelnemers welkom.

Er volgt een korte voorstellingsronde.

Stand van zaken

Frits geeft een overzicht van de stand van zaken.

De contentontwikkeling voor het Basisdeel voor de sectoren: default, engineering,

built environment en applied science is af. Voor de sectoren ict en mobility staat de

ontwikkeling stil.

De contentontwikkeling voor het Keuzedeel is voor wat betreft de sectoren default,

engineering en asc nagenoeg af. De andere sectoren liggen stil.

Pim is bezig met het ontwikkelen van toetsen. Dus dat gaat gestaag door voor de

sectoren default en engineering. Hij zal ook proberen om bev opgaven aan te leveren.
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Financiële verantwoording

Eerst wat statistieken:

18-19 19-20 20-21

aantal ROCs 5 12 14

aantal overeenkomsten 5 18 23

aantal docenten 15 47 61

aantal licenties 706 2514 2751

Vaststelling: bij een groot aantal ROC’s lopen de studentaantallen terug. Als we alleen

naar de ROC’s kijken die in 2019-2020 al een overeenkomst hadden, is er een afname

van 165 studenten.

Er zijn in 2020 vier ROCs bijgekomen (5 overeenkomsten) en die zijn samen goed

voor 491 licenties.

Pim zal nagaan of de cijfers van het Graafschap College kloppen. Volgens hem zijn

alleen de eerstejaarsstudenten geteld.

Ton geeft een toelichting op de financiële situatie.1

ELO versie van Math4MBO

Frits geeft een toelichting op het D-Note traject en demonstreert enkele mogelijkhe-

den.

Oscar Smeets gaat in januari een hoofdstuk met een groep studenten uitproberen.

Frits geeft aan dat het Summa College ook gaat testen.

Pim zal zijn achterban informeren over de mogelijkheden.

Frits geeft aan dat de experimenten nuttige informatie kunnen geven over de manier

waarop opgaven goed kunnen worden gecodeerd.

Nieuws van de werkgroep

Ingelast agendapunt: Saskia geeft een toelichting op de activiteiten van de werk-

groep. De werkgroep is door Covid-19 minder bijeengekomen. Zwaartepunt ligt bij

de aansluiting MBO-HBO. Op 3 december 2020 is de volgende bijeenkomst.

Demo toetssysteem

Ton geeft een demonstratie hoe je kunt werkenmet het randomiseergetal om parallel-

le toetsen te maken. Dit werkt uiteraard beter als er meer toetsopgaven beschikbaar

zijn.

Ton en Frits doen nogmaals een oproep om sectorspecifieke opgaven aan te leveren.

1 De financiële verantwoording wordt niet in dit verslag opgenomen omdat dit verslag op het web wordt

geplaatst.
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Uitgevoerde activiteiten

Ton geeft een korte toelichting op de uitgevoerde activiteiten van het afgelopen jaar:

• Regionale bijeenkomst: Noorderpoort 15 januari 2020

• Eén server: guest account en user account

• Fallback website

• Toetssysteem uitgebreid

• Overleg StudyFlow

• MS-Teams presentaties: Deltion College, Alfa College en Mondriaan College

• Nieuwsbrieven 4, 5 en 6

• . . .

Discussiepunten

• Studentaantallen

Er wordt even gediscussieerd over de teruglopende studentaantallen.

• Toetssysteem

De indruk bestaat dat het toetssysteem niet wordt gebruikt. Komt misschien om-

dat met niet weet dat het bestaat. Ton geeft aan dat het systeem bedoeld is voor

de incidentele (tussen)toets.

Het blijft jammer dat niet meer mensen sectorspecifieke toetsvragen bij Math4All

inlevert.

Afsluiting

De bijeenkomst wordt om 15.00 uur afgesloten.

Frits dankt eenieder voor haar/zijn aanwezigheid en inbreng.


