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Stichting NIOC en de NIOC kennisbank 
 

Stichting NIOC (www.nioc.nl) stelt zich conform zijn statuten tot doel: het realiseren van 

congressen over informatica onderwijs en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of 

zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords. 

 

De stichting NIOC neemt de archivering van de resultaten van de congressen voor zijn rekening. 

De website www.nioc.nl ontsluit onder "Eerdere congressen" de gearchiveerde websites van 

eerdere congressen. De vele afzonderlijke congresbijdragen zijn opgenomen in een kennisbank 

die via dezelfde website onder "NIOC kennisbank" ontsloten wordt. 

 

Op dit moment bevat de NIOC kennisbank alle bijdragen, incl. die van het laatste congres 

(NIOC2023, gehouden op donderdag 30 maart 2023 jl. en georganiseerd door NHL Stenden 

Hogeschool). Bij elkaar bijna 1500 bijdragen! 

 

We roepen je op, na het lezen van het document dat door jou is gedownload, de auteur(s) 

feedback te geven. Dit kan door je te registreren als gebruiker van de NIOC kennisbank. Na 

registratie krijg je bericht hoe in te loggen op de NIOC kennisbank. 

 

 

Het eerstvolgende NIOC zal naar alle waarschijnlijkheid plaatsvinden in 2025 en wordt dan 

georganiseerd door Hogeschool Windesheim. Houd onze website (www.nioc.nl) in de gaten. 

 

Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkeling rond Stichting NIOC en de NIOC kennisbank, 

schrijf je dan in op de nieuwsbrief via 

www.nioc.nl/nioc-kennisbank/aanmelden nieuwsbrief 
 

Reacties over de NIOC kennisbank en de inhoud daarvan kun je richten aan de beheerder: 

R. Smedinga kennisbank@nioc.nl. 

Vermeld bij reacties jouw naam en telefoonnummer voor nader contact. 



Math-Bridge

een internationale wiskunde-brug tussen VO en HO
ook voor informatica studenten

Johan Jeuring, Josje Lodder
Open Universiteit Nederland
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Wat is Math-Bridge?

• internationaal project

• doel: verbeteren van aansluiting tussen VO en HO op het gebied van 
wiskunde

• middel: digitaal beschikbaar stellen van remediërend wiskunde-materiaal 

– aangeboden via ActiveMath, geavanceerde digitale omgeving

– meertalig

– flexibel samen te stellen

– vorderingen bijgehouden in studentmodel

– interactieve opgaven

• door wie: partners vanuit 10 universiteiten / 7 landen
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Deelnemende landen

• Duitsland

• Oostenrijk

• Finland

• Nederland

• Frankrijk

• Spanje 

• Hongarije
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Inhoud

ruime overdekking van materiaal voor aansluiting

• rekenen (met getallen, breuken, wortels, machten,… letterrekenen)

• vergelijkingen/ongelijkheden

• functies

• differentiaalrekening

• integraalrekening

• goniometrie

• meetkunde

• kansrekening en statistiek

• logica

• verzamelingenleer

• lineaire algebra

• differentiaalvergelijkingen

• …
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Toepassingsgerichte opgaven en voorbeelden

toepassingen uit:

• natuurkunde: snelheid – versnelling, …

• economie: rente-berekeningen, vergelijken van tarieven, …

• logistiek (als toepassing van grafentheorie)

• scheikunde: molecuulstructuren

• informatica: (o.a. materiaal uit de OU cursussen discrete wiskunde A en B)

• logica

• grafen

• bomen

• talstelsels

• prefixcodes
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Opgaven en voorbeelden voor informatica-studenten (1)
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Opgaven en voorbeelden voor informatica-studenten (2)
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Opgaven en voorbeelden voor informatica-studenten (3)
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Interactieve opgaven

• gesloten opgaven (multiple choice ed) en open opgaven.

• enkele stap:
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Stapsgewijze opgaven met Ideas

• ondersteunt het stapsgewijs oplossen van opgaven door 

– strategieën voor het oplossen van opgaven te specificeren,

– gebruikersinvoer aan de strategieën te matchen, 

– en gebaseerd op het resultaat feedback te geven. 

• geschikt voor verschillende domeinen 

– het oplossen van vergelijkingen

– het vereenvoudigen van logische expressies 

– het construeren van functionele programma’s 

• verschillende soorten feedback, 

– zoals een volledige uitwerking

– of de volgende stap

– herkent veel voorkomende fouten. 
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Voorbeeld van een stapsgewijze opgaven met Ideas (1)

• opgave

• eerste poging

x – 1 = 10
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Vervolg opgave met ideas

• hint

• x = 11 \/ x = -11

• x = 11 \/ x = -9
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Feedback

• feedback op antwoorden bij stapsgewijze opgaven beperkt zich nu nog tot 
goed/fout

• ideas kan in principe veel voorkomende fouten herkennen

• in komende tijd toevoegen van dit soort feedback voor opgaven in Math-
Bridge
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Studentmodel

• het systeem houdt bij wat een student gedaan heeft.
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Meertaligheid

• materiaal in Engels, Duits, Frans, Spaans, Nederlands, Fins, Hongaars.

• weergegeven taal wordt automatisch aangepast aan de taal die de 
gebruiker in profiel opgeeft

• niet alleen de taal maar ook de notaties worden automatisch aangepast.
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Taal-afhankelijke notaties

<CMP xml:lang="nl">

Een begrensd interval waarvan ondergrens en bovengrens niet meedoen, noteren we met 

<highlight type="important">open</highlight> haken. Zo is $2'..'5$ het interval dat 

bestaat uit alle getallen tussen 2 en 5, 2 en 5 doen beide niet mee, dus:

</CMP>

<CMP> 

A bounded interval in which both endpoints are not included is denoted with

<highlight type="important">open</highlight> brackets. For example, $2'..'5$ is the interval 

consisting of all numbers between 2 and 5, both 2 and 5 excluded, hence:

</CMP>

voorbeeld van meertaligheid /  voorbeeld van meertaligheid (OUNL)



Nederlands /Engels
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Hoe te gebruiken

• voor het ophalen van voorkennis of het wegwerken van 
deficiënties

• zelfstandig gebruik door studenten of in blended vorm

• bestaande ‘boeken” of door docent of student samengestelde 
boeken

• bijspijkeren en verdiepen

• voor buitenlandse studenten om materiaal in moedertaal te 
kunnen bestuderen, of juist de nederlandse termen en begrippen 
nog een keer na te kunnen lezen
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Verdere informatie

• algemene informatie op

http://www.math-bridge.org/index.php

• demo op 

http://service.math-bridge.org/. 

• nieuws op 

– Tumblr: http://math-bridge.tumblr.com/

– Facebook: http://www.facebook.com/pages/Math-
Bridge/189717154391905

– Twitter: http://twitter.com/math_bridge


