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komsten daarvan wordt een vervolgplan 
ontwikkeld met de aanwezigen. Wil je deel
nemen aan deze (gratis) workshop? Vind je 
het leuk om collega’s op informele wijze te 
ontmoeten en om mee te praten over dit 
onderwerp? Geef je dan op door een mailtje 
te sturen naar c.m.dewit@tudelft.nl.

Informatie
Ter kennismaking met de boegbeeldprojec
ten is een korte introductievideo gemaakt. 
Deze kun je bekijken op:

https://youtu.be/OTRDvXbF3tM

Ideeën, opmerkingen, vragen en voorbeel
den graag sturen naar de projectsecretaris: 
Caroline de Wit (c.m.dewit@tudelft.nl.).

Enquête
Het projectteam van Open Up Math ziet dat 
er al veel gebeurt op het gebied van delen 
en hergebruiken van onderwijsmaterialen. 
Dit gebeurt vaak op informele wijze met 
collega’s onder elkaar. Om hierin inzicht te 
krijgen, is dit najaar een enquête uitgezet.  
Hierbij een oproep aan allen die de vragen
lijst hebben ontvangen: laat het project
team weten wat je belangrijk vindt omtrent 
open onderwijsmaterialen. Met deze infor
matie kan het boegbeeldproject de — niet 
te stuiten — ontwikkelingen op het gebied 
van open onderwijs in goede banen leiden 
zodat de wiskundegemeenschap er echt  
iets aan heeft!

Bijeenkomst
Op 11 december a.s. vindt een workshop 
plaats in Utrecht van 15.00–17.30 uur in 
het gebouw van Surf (Kantoren Hoog Over
borch, Hoog Catharijne, Moreelsepark 48, 
3511 EP Utrecht.) Daar worden de resulta
ten uit de enquête besproken met geïn
teresseerden. Naar aanleiding van de uit

De projectleiders van Open Up Math zijn 
Hans Cuypers (TU/e) en Annoesjka Cabo 
(TUD). Het projectteam bestaat verder uit 
Martijn Ouwehand (Open education speci
alist TUD), Julie Beardsell (Innovation ex
pert for education TUD), Caroline de Wit 
(projectsecretaris) en Bart van den Dries 
(docent aan de TUD). Doel van het project 
is om te inventariseren wat docenten vin
den dat nodig is om eigen leermateriaal 
open te stellen voor hergebruik en vooral 
ook waaraan materiaal van anderen moet 
voldoen om te worden hergebruikt. Ook 
wordt onderzocht hoe een gebruikers
gemeenschap kan worden opgezet om 
hierover met collega’s van gedachten te 
wisselen en om materiaal van elkaar te 
bekijken en mogelijk te gebruiken. In eer
ste instantie wordt dit bekeken binnen 
4TUverband, dat wil zeggen, onder wis
kundigen van de vier technische universi
teiten in Twente, Wageningen, Eindhoven 
en Delft. De bedoeling is om later ook de 
rest van de Nederlandse wiskundegemeen
schap hierbij te betrekken.

Nieuws

‘Open Up Math’: 
boegbeeldproject wiskunde

“In 2025 moet al het leermateriaal aan hbo en wo open beschikbaar zijn voor studenten 
en docenten.” Dit is een van de ambities van het ministerie van Onderwijs geformuleerd 
in het programma Open en Verbonden Hoger Onderwijs. Om te onderzoeken wat ervoor 
nodig is om die ambitie te realiseren heeft de minister in 2017 twee boegbeeldprojecten 
toegekend: een aan de hogescholen en een aan de universiteiten. Bij de hogescholen be-
treft het een project van verschillende verpleegkundeopleidingen, bij de universiteiten een 
project van verschillende wiskundeafdelingen. Het wiskundeproject heeft de naam ‘Open 
Up Math’ gekregen.
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