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Het doel van het WwF is:
- ondersteuning van wiskundeonderwijs dat direct of indirect ten goede komt aan
leerlingen op middelbare schoolniveau in ontwikkelingslanden door middel van
financiële bijdragen aan projecten
Met als nadere toelichting:
onder 'middelbare schoolniveau' verstaan we ook het onderwijs aan middle school,
intermediate school, junior high school en lower secondary school.
naast de aanschaf van boeken en wiskundemateriaal voor het onderwijs, is ook
ondersteuning van andere activiteiten mogelijk, zoals het maken van digitaal
onderwijsmateriaal, het stimuleren van wiskunde onderwijs, of seminars en training van
wiskundedocenten
- bij voorkeur worden activiteiten ondersteund die ten goede komen aan zoveel mogelijk
leerlingen.
Criteria voor WWF projecten
Nieuwe projecten die bij het WWF worden ingediend, zullen beoordeeld worden aan de hand
van de volgende criteria. Alleen als aan alle criteria is voldaan, kan subsidie worden verstrekt.

Criterium

Is aan criterium
voldaan?

Betreft het project wiskundeonderwijs?

ja / nee

Gaat het om onderwijs op het niveau van de middelbare
school?

ja / nee

Gaat het om:
- de aanschaf van materialen, of
- het ontwikkelen van materialen, of
- het stimuleren van wiskundeonderwijs, of
- verbetering van kennis en vaardigheden van
wiskundedocenten?

ja / nee

Is achteraf goed vast te stellen of de beschikbaar gestelde
middelen goed zijn besteed?

ja / nee
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The aim of the WWF is:
- Supporting mathematics education that directly or indirectly benefits students at
secondary school level in developing countries through financial contributions to
projects.
As a further explanation:
‘secondary school level’ includes middle school, intermediate school, junior high school
and lower secondary school.
In addition to the purchase of books and materials for teaching mathematics, also
supporting of other activities is acceptable, such as creating digital teaching materials,
stimulating mathematics education, or seminars and training of mathematics teachers.
- Preferably activities are supported that benefit as many pupils as possible.
Criteria for WWF projects
New projects submitted to the WWF will be judged on the basis of the following criteria.
Only if all criteria are met, projects can be funded.

Criterium

Is the criterium met?

Does the project concern mathematics Educaton?

yes / no

Is it education at the level of secundary school?

yes / no

Does it concern:
- the purchase of learning materials, or
- the development of learning materials, or
- stimulating mathematics education, or
- improving knowledge and skills of mathematics teachers?

yes / no

Is it possible to determine after the project if the resources are
spent correctly?

yes / no

