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Wat  Mt? 

Mastr is een nieuwe online leeromgeving die – met behulp 

van moderne technologie – interactief en passend 

studiemateriaal voor alle leerlingen uit het voortgezet 

onderwijs aanbiedt. Aanvullend oefenmateriaal, zodat 

leerlingen naast hun huidige schoolmethoden op diverse 

manieren kunnen oefenen en extra informatie kunnen 

verkrijgen.  

   Mastr is gemaakt door docenten in samenwerking met 
studenten uit het VO en heeft een maatschappelijk 
oogpunt.  
    Mastr maakt leren makkelijker en leuker waardoor 

leerlingen bewezen succesvoller zijn: door gebruik te maken 

van Mastr, scoren leerlingen gemiddeld een 1,02 hoger cijfer 

dan bij hun voorgaande toets.  

     Mastr is een platform met interactief en aanvullend 

studiemateriaal voor iedere middelbare scholier. Mastr 

ontwikkelt studiemateriaal voor reguliere vakken, zoals 

geschiedenis of biologie en biedt hiernaast ook eigen 

ontwikkelde cursussen zoals, begrijpend lezen, plannen van 

huiswerk en examentraining.

     Mastr heeft als missie om scholen, leerlingen en hun 

ouders bij te staan op weg naar een veelbelovende digitale 

toekomst. Wij geloven dat kinderen het best mogelijke 

onderwijs verdienen, zodat leren makkelijker gaat en ze 

zichzelf kunnen ontwikkelen op een manier die bij hen past. 

      Bij Mastr kan elke docent altijd een gratis account 

aanvragen, hiermee willen wij de docenten community 

steunen. Docenten kunnen zich ook aanmelden bij onze 

docentenpanel om digitale feedback te geven. 

Contact:            www.mastr.nu  
Lex Marsé        +31 6 53 85 66 62
lex@mastr.nu   info@mastr.nu 
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Mas n hoge 
  
Er zijn al veel technologische snufjes op het gebied van 

educatie uitgevonden, deze worden voornamelijk toegepast 

in het bedrijfsleven, de medische wereld en het hoger 

onderwijs. De belangrijkste groep wordt vaak vergeten: de 

leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Zij zijn onze toekomst 

en school is de plek waar jongeren kennis maken met hun 

talenten en de ruimte moeten krijgen deze te ontwikkelen. 

        Om jongeren de beste leermiddelen te geven die er zijn, 

gebruikt Mastr beproefde middelen uit het voortgezet 

onderwijs in combinatie met nieuwe technologische 

oplossingen en creëert hiermee, speciaal voor middelbare 

scholieren, een nieuwe manier van leren. Mastr stimuleert het 

vermogen van de leerling om zelfredzaam te zijn. Een 

noodzaak voor zijn middelbare schooltijd, maar ook voor het 

leven na de middelbare school! 

       Uit onderzoek blijkt dat leerlingen liever online bijlessen 

volgen dan offline. Met Mastr kunnen leerlingen hun 21st 

century skills breder ontwikkelen en beter worden voorbereid

op het leven na de middelbare school. 

         Met onze extra vakken en cursussen willen we leerlingen 

voorbereiden op de toekomst na school. Skills zoals het 

regelen van je zorgverzekering en het achterhalen van een 

phishing mail etc. De leeromgeving is interactief en het 

studiemateriaal van Mastr wordt geheel in lijn met de 

nieuwste trends omtrent het voortgezet onderwijs gemaakt, 

zoals blended learning, gamification en discovery learning. 

       Een leerling met een licentie van Mastr heeft de regie 

over zijn eigen leerproces in handen. De leerling maakt zelf de 

keuze waarin hij wil verdiepen of verbreden. Met behulp van 

Mastr behaalt de leerling de leerdoelen die zijn middelbare 

school oplegt. Dit betekent dat de leerling door intensief te 

oefenen met het materiaal zijn kansen vergroot om toetsen 

en/of examens zal te behalen. De leerling verhoogt hiermee 

ook zi jn eigen vaardigheden. Het verbeteren van 

vaardigheden is niet alleen noodzakelijk voor het 

schoolexamen, maar ook belangrijk voor het individuele 

leerproces van de leerling. De leerling kan hierdoor namelijk 

zelfstandig een gerichte studie- of carrièrekeuze maken. Mastr 

focust zich op het vermogen van de leerling om zelfredzaam 
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Gesde 

Mastr is gestart met het aanbieden van het vak geschiedenis 

omdat dit vak – net als wiskunde – een belangrijk hoofdvak is 

in het voortgezet onderwijs. Daarbij is uit onderzoek gebleken 

dat leerlingen veel baat hebben bij bijles in het vak 

geschiedenis. Tijdens onze eerste onderzoeken bleek dat 

studenten na drie weken geoefend te hebben met Mastr al 

1.02 punt hoger scoorden in vergelijking met hun vorige toets 

en medestudenten die niet gebruik maakten van Mastr. 

       Het vak geschiedenis wordt aangeboden aan de onder- 

en bovenbouw. Binnen het vak is er sprake van differentiatie; 

er is lesstof voor VMBO, HAVO en VWO. Leerlingen kunnen 

aan de hand van de 10 tijdvakken hun kennis over 

geschiedenis verbeteren en oefenen met het extra onderdeel 

historische vaardigheden. Deze stof sluit aan bij het 

curriculum van de middelbare school, maar daarnaast kunnen 

leerlingen zich ook verdiepen in onderwerpen die niet in het 

lesboek staan. Zo besteedt Mastr ook aandacht aan niet-

westerse geschiedenis.  

   Binnen een tijdvak kan een leerling video’s over 

verschillende onderwerpen kijken. Deze video’s zijn interactief, 

zodat leerlingen tijdens het kijken meteen de stof verwerken. 

Na de video wordt de informatie herhaald door middel van 

een quiz. In het tweede gedeelte kan de leerling oefenen met 

verschillende opdrachten. Voorbeelden zijn bronopdrachten, 

gebeurtenissen in de juiste volgorde plaatsen en het oefenen 

met begrippen. Als laatste kunnen in de afronding de kennis 

en vaardigheden worden getest aan de hand van twee 

oefentoetsen en een eindtoets.  
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   In ieder tijdvak staan tips voor lesmateriaal en entertainment 

(documentaires en fi lms). Daarbij kan de leerling 

samenvattingen over de belangrijkste onderwerpen lezen én 

luisteren. Deze audio-samenvattingen komen goed van pas  

tijdens het leren voor een toets. 

     Voor de leerlingen die examen in geschiedenis gaan 

doen biedt Mastr examentraining. Hier is de stof door 

elkaar gehusseld, kan de leerling interactieve video’s kijken en 

oefenen met de kenmerkende aspecten, historische 

vaa rd igheden , b ronv ragen en meer. De on l ine 

examentraining wordt kosteloos aangeboden aan alle 

afnemers van het vak geschiedenis, daarnaast kan een 

school ook een fysieke examentraining organiseren die 

geleid wordt door Mastr. 

    Docenten kunnen de voortgang van hun leerlingen 

bijhouden aan de hand van competenties. Aan alle 

opdrachten zijn verschillende kerndoelen toegevoegd. In een 

overzichtelijk dashboard heeft de docent snel inzicht in de 

voortgang van de leerlingen per klas, maar kan de docent ook 

per leerling precies zien wat deze gedaan heeft op Mastr. 

    Mastr houdt zoveel mogelijk rekening met diversiteit binnen 

de opdrachten en hecht veel waarde aan het verwerken van 

verschillende vaardigheden. Daarom kan leerling binnen het 

vak geschiedenis een cursus Historische vaardigheid volgen. 

In deze cursus zitten de volgende vaardigheden: tijdvakken en 

periodes, feiten en meningen, standplaatsgebondenheid, 

oorzaak en gevolg, verandering en continuïteit, en 

bronnenonderzoek. Bij iedere vaardigheid kan de leerling 

interactieve video’s bekijken en opdrachten maken. Aan het 

einde worden de vaardigheden getoetst aan de hand van een 

eindtoets.  
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Begp le 
Leerlingen die teksten beter begrijpen, kunnen deze 

vaardigheid toepassen bij alle vakken. Ze leren hoe ze 

toetsvragen moeten lezen en beantwoorden. Beter 

tekstbegrip zorgt ervoor dat ze ook beter weten hoe ze 

kritisch met (digitale) bronnen om moeten gaan. 

    Een veelgehoorde frustratie van docenten bij het 

onderdeel Leesvaardigheid is dat het lastig is om alle 

leerlingen tegelijk in de zone van naaste ontwikkeling te 

houden. Leesvaardigheid is namelijk een vaardigheid waarbij 

het niveau van leerlingen heel verschillend is. Daarnaast 

bestaat begrijpend lezen uit verschillende onderdelen, 

waarbinnen leerlingen uiteenlopend presteren. 

      De cursus Leesvaardigheid van Mastr biedt hier uitkomst. 

In deze cursus kunnen leerlingen helemaal zelfstandig aan de 

slag. Zij worden in de cursus op de stoel van de leerling, de 

schrijver en de taalgebruiker gezet. 

        Na een algemene uitleg kunnen leerlingen kiezen uit 

twee niveaus. Het eerste niveau is bedoeld voor leerlingen 

vmbo-t en onderbouw havo/vwo. Het tweede niveau is voor

leerlingen uit de bovenbouw havo/vwo. Beide niveaus zijn op 

eenzelfde manier opgebouwd. Leerlingen kiezen zelf het 

onderdeel dat ze willen oefenen. Ieder onderdeel bestaat uit 

een uitleg, oefenteksten en een eindtoets. In de uitleg krijgt 

de leerling de kernbegrippen uitgelegd. De leerlingen kunnen 

door middel van een aantal opdrachten controleren of zij de 

theorie goed hebben begrepen. Vervolgens kunnen leerlingen 

hun leesvaardigheid oefenen aan de hand van teksten met 

vragen. Tot slot ronden leerlingen elk onderdeel af met een 

eindtoets. Deze eindtoets is inzichtelijk voor docenten. 

Daarnaast bestaat de mogelijkheid voor leerlingen om de 

verschillende onderdelen geïntegreerd te oefenen. Dit doen 

zij in de afronding, waarin ze oefenen met vragen uit examens. 

Zo worden leerlingen Mastrs in Begrijpend Lezen!  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Ho vef i j etk 
In de cursus Hoe overleef ik mijn toetsweek begeleiden we 

leerlingen naar een goede planning en hogere cijfers.      

      Leerlingen hebben vaak - naast klachten als stress en 

faalangst - moeite met het goed plannen van hun huiswerk 

waardoor ze tijdens toetsweken veel stress hebben en lagere 

cijfers halen. In het eerste deel van de cursus helpen we 

leerlingen om hun huiswerk goed te plannen. Hierbij worden 

ook diverse tools aangeboden om plannen zo makkelijk 

mogelijk te maken voor de leerling en hun ouders. Door 

leerlingen te leren plannen geven wij ze de structuur die zij 

nodig hebben tijdens hun middelbare schooltijd. 

          In het tweede deel van de cursus helpt een pedagoog 

de leerlingen om zo effectief mogelijk te leren. Want wat zijn 

nou goede tools om de lesstof zo snel mogelijk in het 

langetermijngeheugen op te nemen? Er worden verschillende 

manieren uitgelegd om effectief te leren en deep learning tot 

stand te laten komen, zodat de leerling zelf kan kiezen welke 

van deze methode voor hem het fijnste werkt.  

         In het derde en laatste deel van de cursus wordt er met 

de leerling gekeken naar het maken van toetsen. Uit ons 

onderzoek met examenstudenten blijkt dat ze hier veel moeite 

mee hebben en dat ze hier veel punten op verliezen. Er wordt 

gekeken naar verschillende vormen van overhoringen, 

verschillende soorten vragen, het werken met bronnen en het 

beantwoorden op open vragen.  

           Wij raden leerlingen aan om deze cursus in combinatie 

met de cursus begrijpend lezen te volgen. De skills die in deze 

cursus worden geleerd zijn zeer effectief bij het leren en 

maken van huiswerk en overhoringen. 
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De tos n Mr 
Naast de digitale portal gaat Mastr een handige app 

ontwikkelen die de leerlingen helemaal klaarstoomt voor hun 

overhoringen. Dit kan de leerling doen door eind-quizzen op 

de smartphone te oefenen of audio-samenvattingen te 

luisteren en hierdoor snel de belangrijkste lesstof door te 

nemen. Handige tips en notificaties voor het maken van 

toetsen of examens zijn ook te vinden in de app. 

     Wanneer leerlingen gezamenlijk leren, raken ze 

gemotiveerd, wordt het leren niet alleen leuker maar zeker 

ook productiever. Mastr gaat een veilige sociale omgeving 

creëren voor alle Mastrs. Leerlingen kunnen in de 

beschermde omgeving van Mastr hun eigen ervaringen, 

gemaakte materiaal en/of problemen delen met hun mede-

Mastrs én docenten. 

    Mastr wordt een hightech platform voor de 21e eeuwse 

leerling. De mogelijkheden van artificiële intelligentie en big 

data in het voortgezet onderwijs zijn enorm. Met deze 

technologische innovaties slaat Mastr als bedrijf een nieuwe 

weg in. Mastr maakt het mogelijk om een online bijlesdocent

te creëren die staat voor maatwerk en gepersonaliseerd leren. 

Iedere leerling krijgt een eigen bijlesdocent, die inspringt op 

de individuele behoeftes van de leerling. Dit is niet alleen 

goed voor de leerling, maar verlaagt ook de werkdruk bij 

docenten! 

        Het komende schooljaar gaat Mastr de volgende vakken 

ontwikkelen: wiskunde, ondernemen, mediawijsheid, 

financieel op jezelf en het vak biologie of economie. 

     Wij zijn altijd opzoek naar docenten die ons feedback 

willen geven op ons product zodat wij Mastr nóg beter 

kunnen maken en een tool kunnen aan bieden die ook 

werkelijk werkt zoals jullie dat willen. Mocht je interesse 

hebben om ons te helpen in onze ontwikkeling door 

middel van digitale feedback, meld je dan aan voor onze 

docentenpanel via anna@mastr.nu 
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Mas m un 
We krijgen vaak de vraag “Hoe kan ik me met Mastr 

onderscheiden van andere scholen?” 

       Mastr is gebouwd door docenten, e-learning specialisten, 

vakspecialisten en in samenwerking met leerlingen uit het 

voortgezet onderwijs. Samen hebben wij de gouden formule 

bedacht om leerlingen effectief te laten leren en ze een hoge 

mate van succes te geven. Dit verhoogd de intrinsieke 

motivatie van de leerling en daarmee zijn inzet op school.  

       Mastr kijkt niet alleen naar de vaste vakken van de 

middelbare school, maar ook naar skills die zij hiernaast nodig 

hebben. Zo leren de leerlingen in de cursus “Hoe overleef ik 

mijn toetsweek” en “Begrijpend lezen” vaardigheden die zij 

bij alle vakken kunnen inzetten en zowel de slagingskans als 

cijfers verhoogt.  

         Mastr geeft de docenten ruimte om weer echt docent te 

zijn. De leerlingen gaan thuis aan de slag met Mastr waardoor 

zij de lesstof beter beheren dan wanneer ze met hun 

tekstboek werken. Hierdoor kan er op school meer tijd 

besteed worden aan kritisch denken, samenwerken en 

discussie. De antwoorden van quizzen, oefentoetsen en 

eindtoetsen worden opgeslagen. Hiermee kunnen de 

leerlingen op school elkaar ook peer-reviewen.  

    Deze combinatie geeft de school een voorsprong op 

andere scholen. Ons e-learning platform loopt in zijn didactiek 

voor op andere platformen en hiermee kunt u zich uniek 

maken tegenover andere scholen in uw regio. Daarbij 

verhoogt Mastr het slagingspercentage en verhoogt deze 

daarmee de ranking van de school. Door Mastr in te zetten op 

uw school loopt u voor op de onderwijsontwikkeling en 

verhoogt u hiermee uw leerlingen aantallen.  

        Bij Mastr kunt u zelf uw vakkenpakket samenstellen. U 

hoeft dus niet alle vakken af te nemen. De gekozen vakken 

neemt u ook alleen af voor de leerlingen die deze vakken  

werkelijk volgen. Dit voorkomt extra kosten voor de school. 
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Een t a Ms b o p ho 
Omdat we zeker willen weten dat jullie als docenten, 

leerlingen en schoolleiding tevreden zijn met ons product 

geven wij een pilot van drie weken op elke school. In deze 

periode kan iedereen kennismaken met Mastr. De gehele 

school kan in deze drie weken gebruik maken van Mastr, 

echter alleen voor de vaste schoolvakken zoals geschiedenis 

en wiskunde. Voor onze cursussen kan een demo voor 

docenten worden aangevraagd, een pilot voor de gehele 

school is voor deze vakken helaas niet mogelijk. 

        Voordat de pilot plaatsvindt zal een docent van Mastr 

langskomen om aan de sectiegroep van het desbetreffende 

vak een crashcourse te geven over het gebruik van Mastr. 

Hierin wordt een uitleg gegeven over de werkwijze van Mastr  

en hoe docenten de voortgangsgegevens van hun leerlingen 

kunnen zien. Ook geeft de docent tips over hoe Mastr leuk en 

effectief zowel binnen als buiten het klaslokaal kan worden 

ingezet. Dit is ook een moment voor docenten om vragen te 

stellen.  

     Aan het einde van de pilot wordt er besproken wat 

docenten en leerlingen van Mastr vinden. We ontvangen 

graag feedback om het product zo goed mogelijk te 

ontwikkelen. Het product is immers voor jullie gemaakt en we 

willen dan ook dat het optimaal gebruikt kan worden. Tijdens 

dit feedbackmoment kan er gekozen worden om wel of niet 

verder te gaan met Mastr. 

     Wanneer een school gebruikt maakt van Mastr (in de 

pilotfase en hierna) willen wij de school en hun leerlingen 

zoveel mogelijk privacy geven. Om deze reden verwachten wij 

geen persoonlijke gegevens van de school. Het enige wat wij 

nodig hebben zijn de e-mail adressen van de leerlingen en in 

welke klas ze zitten. Voor meer informatie kunt u vragen naar 

onze AVG en algemene voorwaarden door een berichtje te 

sturen naar lex@mastr.nu
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Cont 
Het Mastr team staat graag voor u klaar! Wij zijn dagelijks 

beschikbaar tussen 09:00 - 18:00. Meer informatie kunt u 

vinden op www.mastr.nu of mail naar info@mastr.nu 

                 Directrice: Anna van Thiel  

                        Specialisatie: E-learning en gamification 

Anna@mastr.nu 

 06 - 41 28 37 97 

Coördinator: Lex Marsé 

                             Specialisatie: Docent geschiedenis, moodle 

lex@mastr.nu  

06 - 53 85 66 62 

     CFO: Ineke Geevers 

S.                        Specialisatie: Financieel/sociaal manager 

Ineke@mastr.nu  

                        Teamleider content: Ryanne Kroezen 

                                Specialisatie: Vakdidactiek en pedagogie 

                     Ryanne@mastr.nu  

                             Contactpersoon scholen: Teun de Wit  

                            Specialisatie: Afgestudeerd met Mastr 

                    Teun@mastr.nu 

www.mastr.nu Pagina �12

http://www.mastr.nu
http://www.mastr.nu
mailto:info@mastr.nu
mailto:anna@mastr.nu
mailto:Lex@mastr.nu
mailto:ineke@mastr.nu
mailto:ryanne@mastr.nu
mailto:teun@mastr.nu


Disme 
The information contained in this Information Memorandum (hereafter ‘IM’) is confidential and this IM may not be copied, distributed, or passed to 

others at any time without the prior consent of (the management of) Interclass B.V. 

The IM should be read only as a document drawn up for the purpose of providing preliminary information deemed relevant. In addition, this IM 

does not purport to contain all the information and data each Recipient(s) and/or their advisors may desire or require in reaching decisions as to 

their involvement to purchase any shares in Interclass. It should not be assumed that there would be no deviation in the information provided. 

Recipient(s) should conduct its own investigation and analysis and should check the accuracy, reliability, and completeness of the information in the 

IM and obtain independent advice from appropriate sources.  

Recipient(s) should form their own views as to what information provided herein or separately is relevant to any decisions that they make and should 

make their own independent investigations in relation to any additional information that they may require. The information contained in this IM or 

any other information that may be provided to recipient(s) is subject to change without notice. 

Further, it should not be assumed that there would be no deviation or change in any information provided. Interclass may, in its absolute discretion, 

but without being under any obligation to do so, update, amend or supplement the information in this IM.  

While this IM has been prepared in good faith, neither Interclass, its directors, officers, employees, agents, representatives, or other advisors make 

any representation or warranty, express or implied, or accept any responsibility or liability, whatsoever, in respect of any statements or omissions 

herein, or the accuracy, completeness or reliability of Information, and shall incur no liability under any law, rules, or regulations as to the accuracy, 

reliability, or completeness of this IM, even if any loss or damage is caused by any act or omission on the part of Interclass or it’s employees or 

advisors, whether negligent or otherwise.  
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