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TELMME

beoogt de aansluiting

op wiskundegebied naar

technische masterstudies

te versoepelen

Tussen studenten die in Nederland be-
ginnen aan een technische universitaire
masteropleiding bestaan grote verschil-
len in wiskundeachtergrond. Vooral voor
hbo’ers en buitenlandse studenten die
starten met een master is dit het geval.

Het project heeft als doel de hiaten in
wiskundekennis vóór en in het begin van
de technische masteropleidingen zoveel
en zo snel mogelijk weg te werken door
aankomende studenten de mogelijkheid
te geven met speciaal ontwikkeld elek-
tronisch materiaal hun kennis te toetsen
en waar nodig ook te oefenen.

Wanneer TELMME?
De aansluiting tussen een hbo bachelor
en een universitaire master geschiedt in
de regel met een schakeltraject dat aan
de master voorafgaat. In de technische

richtingen neemt wiskunde daarbij een
centrale plaats in. TELMME kan onder-
steunend zijn bij dergelijke schakeltrajec-
ten, of als aanvulling dienen. Daarnaast
is TELMME ook uitstekend in te zetten
bij het begin van de master. Buiten-
landse studenten kunnen vóór hun komst
naar Nederland gebruik maken van de
TELMME-omgeving.

Nationaal Actieplan e-learning
TELMME is een project dat plaats vindt
in het kader van het Nationaal Actieplan
e-learning. Dit actieplan wil met behulp
van de inzet van ICT bijdragen aan het
verhogen van de participatie in het Ne-
derlands Hoger Onderwijs.

Het Nationaal Actieplan e-learning wordt
gefinancierd door
Stichting SURF.
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Portal
In een speciaal ingerichte digitale omge-
ving kunnen aankomende en beginnen-
demasterstudentenwerken aan een vlot-
te start van hun opleiding.

Content
TELMME bevat een uitgebreid scala aan
wiskundeopgaven op het gebied van de
analyse, lineaire algebra en statistiek.
Naast oefenopgaven en diagnostische
toetsen zijn er ook korte beschrijvingen
met daarin de gebruikte theorie.

Effectmetingen
Het project doorloopt een uitgebreide
test- en reviewfase om de kwaliteit te bor-
gen. Gedurende deze fase vinden uit-
gebreide tests plaats met deelnemende
opleidingen. Aan de hand van diverse
metingen tijdens deze fase wordt een op-
timale invulling van de digitale omgeving
gezocht.
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