
Vrienden van dPT





Samen bereik je meer
“Ik hoef nu niet op te letten, want ik heb vanmiddag toch wiskundebijles.”  Een veel 
voorkomende houding waardoor leerlingen niet het maximale uit zichzelf halen. Om 
deze houding te corrigeren sluiten wij graag vriendschappen met wiskundedocenten van 
middelbare scholen. In bestaande vriendschappen hebben we gemerkt dat deze relatie zich 
ook perfect leent voor leerlingen die een bijzonder traject proberen af te leggen, zoals de 
overstap van wiskunde B naar A. Dit soort situaties passen vaak niet volledig in een klassikale 
setting. Het is dan erg bruikbaar om te kunnen verwijzen naar een groep enthousiaste 
Personal Trainers die in hun trainingen ruimte hebben om nog meer persoonlijke aandacht 

te bieden. 

Ramon de Punder & Stan Thijssen
Oprichters dPT Wiskunde
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Een bijzondere 8
Fay ging afgelopen jaar een spannende uitdaging aan. Om de overstap naar het VWO te halen 

moest ze alle stof van het vierde jaar in beperkte tijd inhalen.  Voor wiskunde bleek dit een 
behoorlijke drempel. In januari haalde ze een diepe onvoldoende voor haar schoolexamen. 

Gelukkig sloeg ze op tijd alarm zodat in overleg met de school een programma op kon worden 
gesteld om dit schoolexamen in juni op te halen.

Er zijn weinig meer inspirerende voorbeelden waarin zoveel mensen écht de schouders onder één 
doel hebben gezet. De schoolleiding, haar wiskundedocent, haar mentor, haar Personal Trainer, 

de oprichters van dPT Wiskunde, iedereen droeg zijn of haar steentje bij zodat Fay op haar enorme 
doorzettingsvermogen en na een tijdje zelfs met plezier in wiskunde in juni een geweldige 8,0 

haalde voor haar herkansing. Dat is pas teamwork!

>> Lees meer inspirerende verhalen op www.dptwiskunde.nl
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Visie
In één zin: “Iedereen kan zijn wiskunderesultaten verbeteren met de juiste motivatie en hulp”. 
Door het inzetten van de juiste materialen, het volgen van goed afgestemde begeleidingen 
en de mogelijkheid je altijd te kunnen beroepen op je Personal Trainer kan iedereen zijn 

eigen helling overwinnen, hoe steil deze aanvankelijk ook is.  
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Personal Trainers
Alle Personal Trainers bij dPT Wiskunde zijn studenten Econometrie & Operationele Research, Actuariële Weten-
schappen of  Lucht- & Ruimtevaarttechniek. Elke docent heeft zijn eigen, zeer persoonlijke drijfveer om middelbare 
scholieren te helpen. We nodigen je graag uit deze te lezen op www.dptwiskunde.nl/team. De Personal Trainer 
wordt het wiskundemaatje van de leerling waaraan hij/zij de hele week alles durft te vragen. In januari 2017 gaf het 
aanstekelijke enthousiasme van dit vriendenteam de doorslag voor de bekroning tot beste start-up van Amsterdam.
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dPT Wiskunde V.O.F. ontving vandaag de sleutel van de Golden Unit in het hart van de Campus Uilenstede na 
hun bekroning tot beste start-up van Amsterdam. Naast dat zij een jaar lang gratis gebruik mogen maken van 
deze negentig vierkante meter tellende bedrijfsruimte zullen ze ondersteund worden door een zeer uitgebreid 

coachingteam dat hen gaat helpen hun start-up uit te laten groeien tot een echte onderneming.  

Je merkt direct dat het team achter dPT een enthousiast 
vriendenteam is. Alle trainers van de verschillende locaties 

waren vanochtend door de oprichters van dPT Wiskunde, Stan 
Thijssen en Ramon de Punder, naar een geheime locatie gelokt. 
De ontlading was dan ook enorm toen werd onthuld dat deze 

geheime locatie voortaan hun eigen plekje is. De heren en 
enkele dames sloten na een kennismaking met de coaches de 

dag feestelijk af met een diner in de gewonnen ruimte. 
Het is opvallend dat dPT Wiskunde er met de winst vandoor 

gaat. Bij een start-up denk je toch eerder aan een flitsend, high-
tech product dan aan wiskundebijles. Dit is precies wat dPT 

Wiskunde zo uniek maakt; flitsendere begeleidingen bestaan 
er niet. Het aan wiskunde verslaafde team, bestaande uit 

studenten Econometrie & Actuariële Wetenschappen en Lucht- 
& Ruimtevaarttechniek, neemt je vanaf het intakegesprek mee 
in een passie waar je niet meer aan ontsnapt. Je voelt aan alles 

dat deze studenten voordat zij aan de slag gaan bij de grote 
kantoren, iets bij willen dragen aan het onderwijs

 
van hun eigen generatie. Alle energie die ze naast hun studie 

overhouden gebruiken ze om hun leerlingen wiskunde meer te 
laten waarderen. Dat het enthousiasme besmettelijk is, blijkt 

wel uit het feit dat leerlingen zelfs na het behalen van een 10,0 
de lessen bij dPT Wiskunde blijven volgen.

Ook aan de high-tech verwachting van een start-up wordt 
voldaan. Alle leerlingen, ouders en zelfs wiskundedocenten en 

mentoren kunnen de voortgang van de lessen online volgen via 
Mijn dPT. Voor alle extra oefeningen, samenvattingen en alle 

eindexamens hebben de oprichters een handige zoekmachine 
gebouwd die alle middelbare scholieren en docenten kennen 

als Wiskundepagina.nl. De heren zijn nu, naast de vele Personal 
Trainingen die ze zelf geven, druk bezig met hun eerste 

wiskundeboek dat begin volgend schooljaar zal verschijnen. 
De eerste reacties van wiskundedocenten van scholen waar ze 
mee samenwerken zijn erg positief. In tegenstelling tot andere 
methoden leggen Thijssen en De Punder de wiskundestof erg 

woordelijk en daardoor laagdrempelig uit. 
BRON: Wijnoordholland.nl.

dPT Wiskunde wint Golden Unit





Oefenen, oefenen en nog eens oefenen
Tijdens een Personal Training gebruiken we verschillende handvaten. Veel van deze materialen zijn geschreven door 
de Personal Trainers van dPT. Het merendeel van deze zelfgeschreven materialen vind je terug op de website van 

één van onze belangrijkste partners:

www.wiskundepagina.nl
Wiskundepagina.nl heeft een zoekfunctie die het mogelijk maakt om examenvragen op ondewerp op te zoeken. 
Tijdens de trainingen met bovenbouwleerlingen maken we hier veelvuldig gebruik van. Om de fysieke lestijd zo 
efficiënt mogelijk te besteden adviseren we onze leerlingen vaak om na het maken van de eindexamenvragen de 
uitlegvideo’s te bekijken op de website van de minstens net zo belangrijke partner:

                           www.wiskundevoorjou.nl

dPT Wiskunde en Examen voor Jou zijn beide jonge, ambitieuze bedrijven die het middelbaar onderwijs 
in Nederland beter willen maken. Dat is waar wij elkaar hebben gevonden en dat is waar onze 

samenwerking op gebaseerd is. Vrienden van dPT, zijn Vrienden van Examen voor Jou.  Daarom nodig 
ik je graag uit voor een afspraak waarin we onze ambities over hoe we het onderwijs nog beter kunnen 

maken, kunnen delen.

Jeannot Marx - Eigenaar  Examen voor Jou
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“

Vrienden van dPT
Is “Vrienden van dPT” niet gewoon een eufemisme voor een commericeel samenwerkings-
verband? Nee, zo is het programma van dPT niet bedoeld. Het enige waar wij op hopen is dat 
vakdocenten zich willen verdiepen in onze visie en werkwijze. Als zij net zo enhousiast worden 
van alles wat we tot nu toe met ons team hebben opgebouwd als wij, hopen we bovendien 
op hun warme aanbeveling. Dan kunnen we de handen ineenslaan om probleemgevallen 
die simpelweg niet binnen het wekelijkse aantal lesuren wiskunde kunnen worden opgelost, 
op te lossen. dPT functioneert dan als het verlengstuk van de klassikale lessen zoals Wiskunde 

voor Jou en Wiskundepagina dat zo succesvol van onze lessen zijn. 

Als dank voor de aanbeveling van de vakdocenten willen wij naast dat we alles uit de kast 
zullen halen om deze aanbeveling waar te maken, graag bijdragen aan de toegankelijkheid 
van wiskundebijles. Vrienden van dPT krijgen om die reden € 25,- korting op ieder 

20-lessenpakket dat zij aanschaffen.
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“

In de meer dan 30 jaar onderwijservaring die professor Peter Boswijk aan de Universiteit 
van Amsterdam heeft opgebouwd  heeft hij veel onderwijstechnische innovaties 

meegemaakt. Wij zijn dan ook vereerd dat professor Boswijk als één van de leden van ons 
Comité van Aanbeveling achter onze visie is gaan staan.  

dhr. Prof. dr. P. Boswijk - Hoogleraar Financiële Econometrie (UvA)



www.dptwiskunde.nl
(020) 26 20 409


