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OVER SOWISO

Onze leeromgeving bespaart leraren tijd die anders wordt besteed aan repetitieve taken, zoals nakijken en becijferen. 
Als docent kunt u zelf oefen- en toetsmateriaal klaarzetten voor uw vak dat perfect past bij uw gewenste leerdoelen. Dit kan door gebruik 
te maken van een van onze kant-en-klare cursussen of door het kiezen van onderdelen uit deze cursussen. Met onze gedetailleerde 
Learning Analytics identificeert u eenvoudig studenten en onderwerpen die extra aandacht nodig hebben, waardoor u meer tijd heeft voor 
het creatieve deel van lesgeven.

De beste manier om wiskunde te leren is door veel te oefenen, en het krijgen van individuele aandacht. Om ervoor te zorgen dat 
studenten nooit vastlopen, biedt ons platform altijd gerichte feedback: we herkennen correcte tussenstappen en eventuele fouten. Met 
eindeloze randomisatie binnen oefeningen kunnen studenten iedere opgave altijd opnieuw proberen. Een overzicht van de score op het en 
formatieve toetsen geeft leerlingen een duidelijk inzicht in hun voortgang t.o.v. de cursusdoelen. Ook ondersteunt SOWISO adaptief leren, 
waarmee studenten met verschillende kennisniveaus gepersonaliseerde leerpaden kunnen volgen.

Bespaar tijd

Motiveer studenten

SOWISO is een online leeromgeving voor wiskunde en 
statistiek in het hoger onderwijs. 

Stel je eigen vak samen aan de hand van ons kant-en-klaar materiaal, 
voeg zelf wijzigingen toe, of maak je eigen materiaal!
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Geavanceerde wiskundige motor
Een krachtig computeralgebra-systeem is de kern van onze leeromgeving. Dat maakt begeleiding van de studenten bij het 
oplossen van problemen mogelijk. De software herkent niet alleen dat er een fout is gemaakt, maar ook wat die fout is. Hierdoor 
krijgen studenten bij elke stap in het oplossingsproces gerichte tips om het begrip van het onderwerp te verbeteren.

Randomisering
Ons platform randomiseert variabelen in zowel oefeningen als voorbeelden, waardoor eindeloos geoefend kan worden. 

Wiskundige invoer-editor
Studenten kunnen antwoorden op open vragen geven in de vorm van formules. Dit doen ze door gebruik te maken van hun 
fysieke toetsenbord of onze ingebouwde invoer-editor. Deze ondersteunt onderwerpen van simpele algebra to geavanceerde 
calculus. Zie Fig. 1 

25 opgavetypes
Naast open wiskundevragen, bevat de software 25 andere opgaventypes, waaronder geometrische oefeningen, grafische invoer 
(b.v. lijnen, vectoren, formules), drag-and-drop, essays en uiteraard multiple choice.

Toetsen
Onze ingebouwde testmodule genereert gerandomiseerde toetsen voor studenten (diagnostisch, formatief & summatief), en 
kijkt deze automatisch na. Hierdoor kunnen docenten eventueel optreden als tweede lezer, wat ervoor zorgt dat ze meer energie 
kunnen steken in lesvoorbereiding en het begeleiden van studenten. Zie Fig. 2
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Fig. 1 - Wiskundige invoer-editor

Digitaal & intuïtief



Fig. 2 - Toetsen

Stel eenvoudig toetsen samen; wij doen de rest



Interactieve elementen
Onze theoriepagina’s hebben interactieve elementen zoals gerandomiseerde voorbeelden, grafieken, animaties en video’s. 
Deze elementen kunnen zelfs worden weergegeven als slideshows!

Forum
Wanneer studenten worstelen met een som kunnen studenten oefening- of theorie-specifieke vragen stellen op het forum. De 
software onthoudt de exacte stappen die de student heeft gezet tijdens het oplossen van de opgave. Hierdoor kan een docent 
de student gerichte hulp bieden.

Learning analytics
Onze rapportagetool toon de voortgang en score van de studenten. Deze voortgangsrapporten zijn beschikbaar op elk gewenst 
detailniveau en kunnen worden gedownload. Deze analyses helpen leraren meer inzicht te krijgen in welke onderwerpen als 
moeilijk worden beschouwd en welke studenten achterliggen. Zie Fig. 3 

Adaptiviteit 
Leraren kunnen ervoor kiezen het materiaal op een lineaire of adaptieve wijze te presenteren. Onze adaptieve leermodus 
analyseert ieder antwoord van de student en kiest of de student vervolgens een makkelijkere of moeilijkere som dient te krijgen. 
Ook is het mogelijk hoofdstukken pas te ontgrendelen wanneer eerdere hoofdstukken volledige worden beheerst, en of er 
gebruik wordt gemaakt van diagnostische toetsen op hoofdstukniveau. 

Gamificatie
Studenten kunnen badges verdienen wanneer ze op bepaalde uitdagingen voltooien die betrekking hebben op het leerproces. 
Gamificatie is een goede manier om de betrokkenheid en motivatie van studenten te vergroten en leerresultaten te verbeteren.
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Fig. 3 - Voortgang en score student

Krijg gedetailleerde inzichten in de voortgang van studenten



Integratie met ELO
Laat studenten inloggen via de ELO (b.v. Blackboard, Canvas, Moodle, Brightspace), en stuur automatisch cijfers op SOWISO door 
naar de cijferlijst van de ELO.

Gedetaileerde hints & feedback
Wiskundige equivalentie wordt altijd herkent, zodat studenten nuttige feedback krijgen als ze een fout hebben gemaakt of als 
hun antwoord nog niet in de gewenste vorm is. Zie Fig. 4

Oefenmateriaal
Maak gebruik van onze database met meer dan 10.000 opgaven, netjes samengesteld in cursussen; of schrijf je eigen 
materiaal. Zie Fig. 5 & 6 
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10.000.000+
Opgaven afgerond

Huidige 
statistieken

100.000+
Studenten geholpen

300.000+
Toetsen ingestuurd

3.000+
Vakken ondersteund



Fig. 4 - Opgave

Studenten krijgen gedetailleerde hints en feedback bij elke antwoordpoging



Fig. 5 - Theorie pagina 1

Uitleg met interactieve elementen



Fig. 6 - Theorie pagina 2

Uitleg met interactieve elementen
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Email ons voor volledige toegang: 

info@sowiso.nl

Basiswiskunde

Algebra, precalculus en calculus voor hogescholen 
en universiteiten. Bevat onderwerpen van getallen tot 
differentiëren en integreren.

Calculus

Wiskunde voor universitaire studenten. Bevat 
polynomen, goniometrische functies, rijen en reeksen, 
differentiëren en meer.

Lineaire Algebra

Lineaire algebra voor hogescholen en universiteiten. 
Bevat vectormeetkunde, ruimten, matrices en 
matrixrekenen, inproductruimten en meer.

Differentiaalvergelijkingen

Differentiaalvergelijkingen voor hogescholen en 
universiteiten. Bevat richtingsveld, scheiden van 
variabelen, lineaire eerste en tweede order GDV’s, 
LaPlace transformaties en meer.

Calculus voor Economie

Wiskunde voor economie studenten. Bevat functies, 
differentiëren, (multivariate)optimalisatie, elasticiteit 
en meer toepassingen.

Statistiek

Statistiek voor hogescholen en universiteiten. Bevat 
beschrijvende statistiek, kansrekening, inferentiële 
statistiek, hypothese toetsen, data analyse en meer.

Financiële rekenkunde

Wiskunde voor bedrijfseconomie studenten. Bevat 
exponentiële en logaritmische groei, optimalisatie, 
toepassingen en meer.



Meest voorkomende licentiemodellen
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info@sowiso.nl

Licht gebruik Zwaar gebruik
Per gebruiker, per jaar
Minimum aantal gebruikers: 250

Faculteiten en universiteiten
Tot 100.000 gebruikers 5.50

€

De mogelijkheid om zelf materiaal te maken in onze 
auteursomgeving.

Een workshop voor docenten/auteurs met 
gecontinueerde support

Toegang tot de SOWISO auteurscommunity

Updates en upgrades van het platform

Technisch en functioneel support

Integratie met elke ELO

Toegang tot cursussen kunnen los worden 
aangeschaft voor €7,50 per gebruiker per jaar.

Ongelimiteerd toegang tot het platform

Ongelimiteerd toegang tot alle SOWISO cursussen

Ontwikkelcrediet en invloed op onze roadmap

Gecentraliseerd support

Workshop(s) voor docenten en auteurs

En nog veel meer voordelen!

Neem contact met ons op voor meer informatie
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“10% van het cijfer is te danken aan de 
toevoeging van SOWISO. Ik merk ook 
dat studenten meer tijd besteden aan 

oefenen dan voorheen.”

“Door SOWISO te gebruiken 
bij het basiswiskunde vak voor 
biologiestudenten, kan ik beter 

omgaan met de niveauverschillen 
tussen studenten. kortom, een prettige 

ervaring, ook volgens studenten”

“Door alle hulplijnen die SOWISO biedt 
lopen studenten veel minder vast en 
heb ik als docent veel meer vrijheid 

om mijn tijd te besteden aan die 
studenten die mij het hardste nodig 

hebben.”

Dr. van Versendaal
Universiteit van Amsterdam

Fleur Zeldenrust
Radboud Universiteit

Marlijn Kamps
Hogeschool Rotterdam

Odisee Hogeschool
België

University of Western Australia
Australië

University of Southern Denmark
Denemarken

Tswane University
Zuid-Afrika

Actief gebruikt door universiteiten over de hele wereld

...en nog veel meer!
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sowiso.nl

+3120 752 0000

info@sowiso.nl

SOWISO 
Science Park 402 
1098 XH Amsterdam
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