Bestelprocedure docentenpas en docentenlicenties
1. Controle op de identiteit docent bij nieuwe gebruikers
Om er zeker van te zijn dat alleen uw docenten toegang krijgen tot het docentenmateriaal
van bettermarks, is het noodzakelijk dat u naast een docentenlicentie ook de 'docentenpas'
bestelt. Per docent bestelt u één pas. Let op: dit is alleen nodig voor nieuwe
docentgebruikers.
Deze docentenpas zal de week vóór de start van het nieuwe schooljaar naar uw school
gestuurd worden. Wat wij aan u vragen is om de Docentenpas zelf te distribueren onder de
docenten die bij u op school gaan werken met bettermarks. Deze pas zorgt ervoor dat de
leerlingen geen toegang kunnen krijgen tot het docentenmateriaal van bettermarks.
De herkenning van de identiteit docent vindt plaats door het eenmalig invoeren van de code
die op de docentenpas staat. Vanaf het moment dat een persoon als docent in ons systeem
bekend is, blijft diegene dat zolang deze persoon op uw school lesgeeft. U hoeft dus geen
nieuwe docentenpas voor huidige gebruikers aan te vragen.
Dit zijn de bestelgegevens:
ISBN
Naam product
8438475847615
Docentenpas*
2. Bestellen docentenlicenties
Per schooljaar moet er voor docenten altijd nieuwe docentenlicenties worden besteld.
De docentenpas en docentenlicenties kunnen vooralsnog alleen via de webshop van VanDijk
worden besteld. Scholen die hun leermiddelen afnemen via Iddink of een andere
distributeur moeten de docentenlicenties en docentenpas dus ook bestellen via de webshop
VanDijk (https://onderwijsinstelling.vandijk.nl/webshop/b2bflow).
Mocht u als onderwijsinstelling nog niet eerder via deze route besteld hebben dan kunt u
aan het begin van het besteltraject een account aanmaken.
Het bestelproces werkt als volgt:



In de webshop ziet u in de linkerbovenhoek de mogelijkheid om te zoeken op ISBN.
Op de productpagina geeft u de te bestellen aantallen aan.

Dit zijn de bestelgegevens:
ISBN
9789492154019
9789492154033

Naam product
Docentenlicentie wiskunde
Docentenlicentie rekenen

* Indien er een docent is die zowel wiskunde als rekenen doceert, bestelt u 1x een licentie
wiskunde, 1x een licentie rekenen en 1x de docentenpas.

3. Gebruik van bettermarks
De manier waarop de docentenlicenties voor komend schooljaar (2018-2019) beschikbaar
worden gesteld is identiek aan de manier waarop deze voor de leerlingen beschikbaar is. Dit
houdt in dat wanneer uw school een eigen portaal (ELO) heeft, bettermarks in dit portaal
kan worden klaargezet voor de docent. Dit gebeurt in de vorm van een link, waardoor de
docenten en leerlingen vanuit de ELO direct bij bettermarks terechtkomen.
Bestelprocedure leerlinglicenties
Het bestellen van bettermarks verloopt in principe via de leermiddelenlijst en de
leermiddelenleverancier. Onderstaande ISBN's kunnen voor de leerlingen op de
leermiddelenlijst worden gezet voor de desbetreffende klassen. De distributeur (Iddink,
VanDijk, etc.) zal leerlinglicenties uitleveren die door de school via de ELO aan de leerlingen
kunnen worden gekoppeld.
De onderstaande ISBN's gelden voor alle niveaus en jaren. Hier wordt verder geen
onderscheid in gemaakt, omdat docenten en leerlingen altijd toegang hebben tot al het
beschikbare materiaal in bettermarks.
ISBN
9789492154002
9789492154026

Naam product
Leerlinglicentie bettermarks wiskunde
Leerlinglicentie bettermarks rekenen

Voor informatie over de voordeelbundel wiskunde + rekenen, mail naar
support@bettermarks.nl .
Vragen?
Klantenservice bettermarks
Telefoon: 036 303 03 63
Mail: support@bettermarks.nl
Bereikbaar op werkdagen van 08:30-17:00 uur

