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Beste bettermarks-docent,

Als het goed is, heeft u zojuist de starttraining voor bettermarks wiskunde gevolgd. In deze training heeft
u kennisgemaakt met de belangrijkste functionaliteiten van bettermarks.

In dit naslagwerk kunt u alle informatie terugvinden die tijdens de training aan bod is gekomen. Op deze
manier kunt u alles nog eens rustig teruglezen, zodat u optimaal les kunt geven met alle functionaliteiten
van bettermarks. In het eerste hoofdstuk vindt u meer informatie over het technische gedeelte van
bettermarks. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de didactische mogelijkheden. In hoofdstuk 3 kunt u lezen
op welke manier bettermarks ondersteuning biedt en in hoofdstuk 4 maakt u kennis met andere
producten van bettermarks.

Heeft u tijdens of na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact op met ons.

Met vriendelijke groet,
Het team van bettermarks Nederland

support@bettermarks.nl

036 303 03 63

06 10002572

Maandag t/m vrijdag 09:00 tot 17:00 uur
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Onderstaande informatie geeft nadere informatie over het werken met bettermarks wiskunde. Eerst wordt
uitgelegd hoe u in het systeem komt en vervolgens worden de specificaties van het programma toegelicht.

Alle gebruikers kunnen rechtstreeks inloggen via de website of via de app van bettermarks. De
inloggegevens die hiervoor nodig zijn, worden verstrekt door bettermarks via een e-mail. Om in te loggen
gaat u naar www.bettermarks.nl en dan naar Inloggen om toegang te krijgen tot uw account.

Er zijn verschillende manieren om met bettermarks te werken: dit kan via een Internetbrowser of via de
bettermarks app (Android of iOS). U kunt beide typen accounts op alle apparaten naast elkaar gebruiken
met dezelfde inloggegevens. En hierbij heeft u altijd dezelfde omgeving, mogelijkheden en
functionaliteiten. Op deze manier kunt u bijvoorbeeld op school werken met een tablet en thuis verder op
de laptop.

1.1.1.1 Webversie
De webversie van bettermarks werkt het beste met de browsers Mozilla Firefox of Google Chrome. Let er
op dat uw scherm altijd op 100% staat om een optimale weergave te realiseren.

1.1.1.2 App
De bettermarks app kunt u downloaden via de App Store of de Google Play Store.
U kunt de app vinden door te zoeken op ‘bettermarks’ en dan te kiezen voor de
wiskundeversie. Zorg ervoor dat uw iOS altijd up-to-date is, om bettermarks
optimaal te kunnen gebruiken.
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Als u ingelogd bent, krijgt u vijf verschillende tabbladen te zien: dashboard, hoofdstukken, ontwerpen,
huiswerkopgaven, rapporten en klassen. Deze verschillende tabbladen worden hieronder uitgelicht.

Iedere keer als u inlogt in bettermarks komt u eerst terecht op het Dashboard. Het dashboard is een
verzameling van widgets. Tijdens het gebruik van het programma zullen de widgets zich vullen met
leerresultaten van leerlingen. Er zijn zes widgets beschikbaar. Via de informatieknop kunt u meer informatie
lezen over elke widget. Het dashboard geeft een quick-scan van de leerresultaten en activiteit van het
huiswerk. Een meer gedetailleerde rapportage, waarbij ook de zelfstudie weergegeven wordt, is zichtbaar
in het tabblad rapporten (zie 1.5).

1.2.1.1 Widget 1 Huiswerkoverzicht
In deze widget vindt u een overzicht welk deel van het huiswerk
niet (grijs), goed (groen) en fout (rood) gemaakt is. Zo heeft u
snel inzicht in hoe de leerlingen over het algemeen het huiswerk
gemaakt hebben en kunt u aansluiten op hun niveau door
leerlingen passende opgavenseries toe te wijzen.
Tot slot selecteert u in de drop-down bovenin voor welke
tijdsperiode u de activiteit wilt weergeven.

1.2.1.2 Widget 2 Top 5 meest voorkomende fouten
In deze widget kunt u zien welke opdrachten het lastigst waren voor leerlingen tijdens het maken van het
huiswerk. Het percentage geeft aan hoeveel leerlingen de
opgave goed hebben gedaan. Wanneer u op de blauwe
bolletjes klikt, kunt u de opgave bekijken of openen. U zou
deze opgaven tijdens de terugkoppeling van de vorige les
klassikaal kunnen bespreken. Ook hier kunt u bovenin de
drop-down een tijdsperiode selecteren.
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1.2.1.3 Widget 3: Behaalde sterren en munten
In deze widget wordt een overzicht gegeven van de behaalde sterren
en munten. Met het maken van opgaven kunnen leerlingen sterren en
munten verdienen. Leerlingen verdienen 1 munt als ze 60% van de
opgavenserie juist maken; 2 munten als ze 75% van de opgavenserie
juist maken en 3 munten als ze 90% van de opgavenserie juist maken.
Als leerlingen alles goed maken, verdienen ze een ster. Er zijn meerdere
pogingen mogelijk, dus leerlingen kunnen vaker munten verdienen met
dezelfde opgavenserie. Een ster kan slechts eenmaal verdient worden
per opgavenserie.

1.2.1.4 Widget 4: Rapport
In deze widget kunt u de rapportage als Excel-bestand downloaden. In
deze rapportage vindt u alle activiteit van leerlingen. Alle activiteit die
leerling uitvoeren via het tabblad huiswerkopgaven of toegewezen
hoofdstukken komt in het tabblad huiswerk terecht en alle activiteit die leerlingen uitvoeren via de
bibliotheek komt terecht in het tabblad zelfstudie. Eén keer per dag vindt er een update plaats.

1.2.1.5 Widget 5: Afgeronde opgavenseries
In deze widget wordt het aantal afgeronde opgavenseries
weergegeven.

Er

wordt

onderscheid

gemaakt

tussen

ontwikkelpunten die leerlingen toegewezen hebben gekregen
, opgaven die leerlingen als zelfstudie
en huiswerkopgaven

hebben gemaakt

die leerlingen hebben gemaakt.
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1.2.1.6 Widget 6: Ontwikkelpunten (widget tijdelijk niet beschikbaar)
Een ontwikkelpunt is een serie opgaven die specifiek voor de leerling worden klaargezet, zodra
bettermarks inventariseert dat een leerling bepaalde vaardigheden nog niet goed beheerst.
Met een ontwikkelpunt krijgt de leerling een extra opgavenreeks toegewezen. Als een leerling deze
voldoende maakt (60%) dan wordt het ontwikkelpunt weggewerkt. De detectie van ontwikkelpunten is
hoofdstuk- en methode overstijgend, een van de unieke eigenschappen van bettermarks.

Bij ontwikkelpunten wordt er onderscheid gemaakt tussen totaal en gesloten. Totaal laat het aantal
ontwikkelpunten zien per leerling. Gesloten laat het aantal ontwikkelpunten zien die leerlingen
weggewerkt hebben. Voor deze ontwikkelpunten heeft de leerling goed genoeg gescoord (>60%). Het
verschil tussen deze twee getallen is het aantal openstaande ontwikkelpunten.

De lesstof bij bettermarks wiskunde is bij elk niveau onderverdeeld in leerjaren en hoofdstukken. Deze
kunt u vinden onder het tabblad Hoofdstukken. Alle beschikbare leerjaren zitten samen in één licentie.
Aan de linkerkant selecteert u een leerjaar en niveau. U kunt elk hoofdstuk openen en toewijzen. Door
in de bibliotheek op Toewijzen te klikken, maakt u een hoofdstuk beschikbaar voor een klas, waardoor
u het als huiswerk op kunt geven en een gedetailleerd beeld kunt krijgen van de resultaten van
leerlingen. Leerlingen zien het hoofdstuk dan verschijnen onder Mijn Hoofdstukken. Leerlingen hebben
voor zelfstudie beschikking tot de gehele bibliotheek. Hoofdstuk 0 laat u kennismaken met de
functionaliteiten van bettermarks. De tip is om deze bij de start van het werken met bettermarks op te
geven aan leerlingen.

Hoofdstukken

Bibliotheek

Gewenste niveau

Toewijzen
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1.2.2.1 Huiswerk opgeven
Wanneer u het hoofdstuk opent via Toegewezen hoofdstukken paragrafen/specifieke opgavenseries
opgeven als huiswerk aan de gehele klas of aan individuele leerlingen. Huiswerk opgeven doet u door een
hokje van een opgavenserie aan te vinken. De drie puntjes rechts van de titel van de paragraaf maken het
mogelijk om de volledige paragraaf te selecteren. Na het selecteren opent zich dan boven aan het scherm
een balk waarmee u het huiswerk kunt toewijzen. Bij het opgeven van huiswerk moet altijd een begin- en
einddatum gekozen worden. U kunt alleen data in de toekomst kiezen.

Opgavenserie
selecteren

Leerlingen
selecteren

Begin- en
einddatum kiezen

Groene vinkje ter
afronding

Na het toewijzen van de opgavenseries kunnen leerlingen aan het werk met het huiswerk. Het is mogelijk
om het huiswerk te maken na de inleverdatum. Er verschijnt dan een * achter het scoringspercentage van
de leerling.

Het tabblad Ontwerpen geeft toegang tot het toetsmateriaal. Onder de knop Mijn ontwerpen kunt u
met alle opgaven binnen bettermarks zelfstandig nieuwe opgavenseries samenstellen. Via Gegeven
ontwerpen komt u in de toetsenbibliotheek van bettermarks.
1.2.3.1 Mijn ontwerpen
Via Ontwerp een nieuwe opgavenserie kunt u een nieuwe serie opgaven samenstellen. Ook is het
mogelijk om een ontwerp te importeren van een collega.
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Aan de linkerkant van het scherm kunt u het hoofdstuk, de paragraaf en vervolgens de opgavenserie
selecteren. Nu krijgt u de gehele opgavenserie te zien. Hieruit kunt u opgaven selecteren. In de kop staat
de gemiddelde tijdsduur die leerlingen nodig hebben om de vraag te beantwoorden; de hoeveelheid
opgaven die er zijn en het groene plusteken waarmee u de vraag kunt toevoegen aan uw ontwerp aan de
rechterkant.

Als u de opgave heeft toegevoegd aan uw eigen ontwerp, verschijnt deze aan de rechterkant van het
scherm. Rechtsboven aan het scherm verschijnt het aantal toegevoegde opgaven aan het ontwerp en de
totale tijdsduur van de opgavenserie. Onderaan het scherm kunt u het ontwerp een naam geven en opslaan.

Wanneer u de opgavenserie heeft opgeslagen, verschijnt deze op het scherm onder de knop Mijn
ontwerpen. Er staat hier nogmaals informatie over het aantal opgaven en een tijdsindicatie. Daarnaast
geven de drie blauwe bolletjes zes opties weer met: bewerk, dupliceer, exporteer, download als PDF, open
en verwijder. De knop exporteren wordt verderop in deze handleiding nader toegelicht.
U kunt een ontwerp toewijzen als opgaven. Als u kiest voor opgaven gelden dezelfde voorwaarden als
bij opgavenseries: leerlingen kunnen ook na de inleverdatum het huiswerk maken. Als u kiest voor
proefwerk wordt het werk van de leerling niet opgeslagen na het verstrijken van de inleverdatum. Via
het kopje Instellingen krijgt u extra mogelijkheden om enkele aanpassingen te doen. De informatieicoontjes lichten de extra mogelijkheden nader toe. Als u het ontwerp als proefwerk opgeeft, krijgt u
extra mogelijkheden.
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Let op: Als je een toets afneemt, benadruk dan bij leerlingen dat ze bij een opgave die uit meerdere
stappen bestaat na het voltooien van een stap niet moeten klikken op Volgende opgave, maar op Vul
in. Op deze manier kom je terecht bij de volgende stap in de opgave en word je niet doorgelinkt naar
de volgende opgave.

Docenten kunnen hun gemaakte ontwerpen delen.
Achter de naam van de opgavenserie staat onder
andere Exporteer. Met deze knop genereert u een
unieke ontwerpcode. Deze code kan uw collega
importeren via Importeer ontwerp (zie afbeelding
hiernaast).

Alle zelf gemaakte ontwerpen worden verzameld
in een database. Hoe meer docenten hun ontwerpen delen, hoe waardevoller de database wordt. U
kunt uw importeercode met details doorgeven aan bettermarks, zodat u een bijdrage kunt leveren aan
de database. Deze database is te bereiken via de volgende link:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1y9w9Tq9qZv80yztOlXiuLoBYReX39EM5NRrmBVXExfA/
edit?usp=sharing
Wis of Rek

Niveau

Hoofdstuk

Soort

BM Code

Wiskunde

1B

H8

toets

3Y7BBQ

Wiskunde

1K

H8

toets

Z96L78

Wiskunde

1GT

H1

toets

B72B7S
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Wiskunde

1GT

H2

toets

8RB42G

1.2.3.2 Gegeven ontwerpen
Onder de knop Gegeven ontwerpen kunt u de door bettermarks samengestelde toetsen vinden. Deze
samengestelde toetsen sluiten aan bij de leerstof die in het tabblad hoofdstukken terug te vinden is. Deze
toetsen bestaan uit een digitaal deel en een papieren deel. Het digitale deel toetst voornamelijk R en T1 en
het papieren deel toetst voornamelijk T2 en I. We onderscheiden drie verschillende toetsen in bettermarks
wiskunde: voorkennistoets, diagnostische toets, eindtoets (digitaal deel & deel op papier) en de
analysetoets.

Voorkennistoets
Elk hoofdstuk in wiskunde begint met een voorkennistoets. Deze toets herkent u aan het blauwe kader. De
voorkennistoets bestaat uit opgaven die de benodigde voorkennis voor dit specifieke hoofdstuk
behandelen. Daarnaast zitten er soms opgaven in die algemene vaardigheden herhalen, zoals bijvoorbeeld
de tafels. Wanneer een leerling een opgave niet goed beantwoordt, krijgt hij/zij een ontwikkelpunt
toegewezen. Het is belangrijk dat deze ontwikkelpunten worden weggewerkt, voordat er met de
opgavenseries uit het hoofdstuk gestart wordt.

Het aantal vragen dat u in sommige voorkennistoetsen vindt, kan een vertekend beeld geven: de opgaven
in bettermarks worden doorgenummerd. Waar in een boek opgave 1 zou kunnen bestaan uit opgaves 1a
tot en met 1h, zijn dit in bettermarks 8 opgaven.

Diagnostische toets
In de diagnostische toets zitten alle relevante opgaven van het huidige hoofdstuk. Ook hier geldt dat bij een
verkeerd beantwoorde opgave meteen een ontwikkelpunt wordt toegewezen. Om goed voorbereid aan de
toets te beginnen is het daarom belangrijk dat leerlingen deze ontwikkelpunten wegwerken. De
diagnostische toets is ook in te zetten als formatieve toets om inzicht te krijgen of leerlingen de stof van het
hoofdstuk beheersen.
Digitale en papieren eindtoets
De eindtoetsen bij bettermarks bestaan uit twee delen: een digitaal deel en een papieren deel (het papieren
deel is niet zichtbaar wanneer u in de app werkt). In het digitale deel vindt vooral reproductie plaats. Een
leerling die zijn/haar huiswerk goed heeft bijgehouden en de ontwikkelpunten uit de diagnostische toets
heeft weggewerkt, moet hier een hoge score op kunnen halen.
In het papieren deel wordt de geleerde kennis toegepast en zijn inzichtvragen opgenomen. Dit onderdeel
kunt u zelf aanpassen. Wanneer u de toets downloadt opent deze als een .doc file. Als u deze opslaat als de
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een .docx file kunt u ook de vergelijkingen in de formule-editor aanpassen. De cijfers voor de digitale en de
papieren toets geven samen een cijfer. U kunt zelf de weging van beide onderdelen bepalen.
Analysetoets
Naast de diagnostische toets is ook deze toets goed in te zetten als formatieve toets. U vindt deze toets op
dit moment in 1HV, 2HV, 3H en 3V in de hoofdstukken Rekenvaardigheden en Algebraïsche vaardigheden
en in het vierde leerjaar (kennisanalyse) van 4vmbo. U herkent de toets aan het oranje kader. Wanneer een
leerling deze analysetoets maakt, detecteert het systeem welke onderdelen nog niet goed (genoeg)
beheerst worden en geeft dit in het hoofdstuk aan met uitroeptekens voor de betreffende series. De leerling
‘werkt de uitroeptekens weg’ door minimaal 60% goed te maken en herhaalt dan de analysetoets, net
zolang tot er geen uitroeptekens meer verschijnen. U kunt deze toets:
1. Toewijzen. De leerling maakt de toets via het huiswerktabblad en de uitroeptekens zullen verschijnen
voor opgavenseries in Mijn hoofdstukken. In de Excel-rapportage zijn de resultaten terug te vinden op het
huiswerktabblad.
2. Niet toewijzen. De leerling maakt de toets zelfstandig vanuit het hoofdstuk en de uitroeptekens zullen
verschijnen voor opgavenseries in de Bibliotheek. In de Excel-rapportage zijn de resultaten terug te vinden
op het zelfstudietabblad.
Het verschil tussen de diagnostische toets en de analysetoets zit hem in het feit dat er bij diagnostische
toetsen ontwikkelpunten aan de leerling toegewezen worden wanneer deze hiaten in kennis laat zien. Deze
ontwikkelpunten zijn gebaseerd op alle gemaakte opgaven in bettermarks. Bij de analysetoets wordt er
alleen gekeken naar opgaven in het hoofdstuk en kan een leerling geen ontwikkelpunten krijgen, maar
uitroeptekens voor de desbetreffende series die de leerling nog niet goed beheerst.
De analysetoetsen die aan de Algebra hoofdstukken toegevoegd zijn, kunnen goed gebruikt worden voor
leerlingen die de overgang maken van 4T naar 4H. In 4T zijn algebraïsche vaardigheden weinig/niet aan bod
gekomen, waardoor leerlingen op dit gebied een inhaalslag te maken hebben. Zodra leerlingen weten dat
ze de overgang naar 4H gaan maken, is het aan te raden om ze analysetoetsen te laten maken op 1HV, 2HV
en 3H niveau, afhankelijk van hoeveel tijd er nog is. Als leerlingen de uitroeptekens hebben weggewerkt op
3H-niveau, zijn ze klaar voor 4H.
De kennisanalyse voor 4vmbo is goed inzetbaar als examentraining. Er wordt een persoonlijke leerroute in
kaart gebracht en leerlingen hoeven slechts te maken wat ze nog niet beheersen.

Inzichtsopgaven
Voor leerlingen die onvoldoende uitgedaagd worden op de hoogste niveaus zijn inzichtsopgaven
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beschikbaar. U vindt de extra opgaven in de eerste hoofdstukken van bettermarks van bettermarks HV. De
daaropvolgende hoofdstukken volgen later.

In het tabblad Huiswerkopgaven ziet u wanneer welk huiswerk afgerond moet zijn en hoe het huiswerk
door de klas en leerlingen individueel gemaakt is. Rechts in de cirkel ziet u hoeveel leerlingen het huiswerk
toegewezen hebben gekregen. Als u op de cirkel klikt, krijgt u een overzicht van hoe deze opgavenserie is
gemaakt per leerling.

Als u vervolgens op de pijl aan de rechterkant klikt, krijgt u uitgebreide informatie. Aan de linkerkant is in
percentages het resultaat weergegeven per leerling. De blauwe balken geven aan hoe elke opgave
gemaakt is.

Om individuele resultaten van de leerlingen te bekijken, selecteert u aan de linkerkant van het
scherm een naam. Als u op het blauwe rapport klikt, dan ziet u de antwoorden van de leerling op de
opgaven. U ziet hier tevens of een leerling de opgavenserie meerdere keren heeft gemaakt en welke
score hij/zij iedere keer heeft gehaald. De beste scores zijn terug te vinden in het Excel rapport op
dashboard (zie 1.2.4).
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Onder Rapporten en de knop Activiteit vindt u de voortgang van alle leerlingen in bettermarks wat
betreft de hoeveelheid activiteit aan zelfstudie van leerlingen; de ontwikkelpunten en het huiswerk.
Hier kunt u aangeven welke activiteiten en over welke tijdsperiode u de resultaten graag wilt zien.

Wanneer u een leerling selecteert, ziet u de resultaten van deze leerling. Indien de leerling dezelfde
opgavenserie meerdere malen doet, zal hier elke poging weergegeven worden.
Onder de knop Open ontwikkelpunten kunt u per klas of per leerling de openstaande ontwikkelpunten
zien, gesorteerd op datum waarop de ontwikkelpunten ontstaan zijn. Een tip is om de ontwikkelpunten
onderdeel te laten zijn van het huiswerk. Mochten leerlingen veel ontwikkelpunten halen en leidt het
wegwerken van deze ontwikkelpunten in combinatie met het huiswerk teveel van leerlingen te vragen
dan kunt u er ook voor kiezen om een maximaal aantal open ontwikkelpunten te hanteren (bijvoorbeeld
5).

Wanneer u ontwikkelpunten wilt verwijderen is dit ook mogelijk:

14

Rapporten

Open
ontwikkelpunten

Leerling selecteren

Prullenbak

Dit kan bijvoorbeeld als u een hoofdstuk met een schone lei wil beginnen.

In het tabblad Klassen kunt u aanpassingen doen aan uw klas, zoals het verwijderen van leerlingen en het
veranderen van wachtwoorden. U kunt als docent het wachtwoord van leerlingen zelfstandig veranderen.
Vergeet u zelf uw wachtwoord? Neem dan contact met ons op.

Als de leerling ingelogd is, krijgt hij/zij vijf verschillende tabbladen te zien: huiswerkopgaven, hoofdstukken,
ontwikkelpunten, activiteit en klassen. Deze verschillende tabbladen worden hieronder uitgelicht.

In dit tabblad vindt u onder open opgaven het huiswerk dat in deze periode opgegeven is. De datum waarop
het huiswerk opgegeven is, ligt in het verleden en de inleverdatum ligt in de toekomst. Onder verlopen
opgaven vindt u het huiswerk, waarvan de inleverdatum in het verleden ligt. Leerlingen kunnen het
huiswerk dan nog wel maken en inleveren.
Het icoontje

geeft de theorie weer die bij de desbetreffende opgavenserie hoort. De leerling kan het

huiswerk maken via het icoontje

.
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De leerling ziet onder het tabblad hoofdstukken hetzelfde als u. Onder Mijn hoofdstukken staan de door u
toegewezen hoofdstukken.

Taal

Leerjaar + niveau

Hoofdstuk

Om resultaten van leerlingen zichtbaar te laten worden voor u als docent, moet de leerling de volledige
opgavenserie afronden tot dat de pop-up-melding van het aantal punten en verdiende sterren en munten
verschijnt. Een leerling kan de opgavenserie wel onderbreken en later hervatten. Als een leerling een
opgavenserie tijdig afsluit, verschijnt de volgende melding:

Als de leerling op Later doorgaan klikt, gaat de leerling op een later moment verder met waar hij gebleven
is. Als een leerling op Nu doorgaan klikt, kan de leerling de opgavenserie hervatten en als een leerling op
Later opnieuw beginnen klikt, kan de leerling de opgavenserie opnieuw starten, zodat hij een nieuwe kans
krijgt om sterren en munten te verdienen.
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In het tabblad Ontwikkelpunten kunnen de leerlingen hun eigen ontwikkelpunten terugvinden en de
daarbij behorende opgavenseries.

Via activiteit kan de leerling al zijn gemaakte werk en de bijbehorende resultaten terugvinden. Daarbij
worden het aantal verdiende sterren en munten weergegeven. Via het icoontje

kan de leerling terug

naar de desbetreffende opgavenserie om een gedetailleerde weergave te krijgen van juiste en onjuiste
opgaven.

In het tabblad Klassen kan de leerling aanpassingen doen aan zijn/haar account. De leerling kan zichzelf
aan de juiste klas toevoegen. Als een van uw leerlingen het wachtwoord vergeten is, kan u dit wijzigen.
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In dit deel van de handleiding wordt specifiek ingegaan op de didactiek van bettermarks wiskunde. Eerst
worden algemene doelen van het huidige wiskundeonderwijs besproken en hoe dit terugkomt in
bettermarks. Vervolgens wordt aandacht besteedt aan het digitaal werken in combinatie met de aandacht
voor het op werken op papier bij wiskunde. Daarbij kenmerkt bettermarks zich onder andere door zijn
adaptiviteit en wordt er stilgestaan bij hoe dit bij wiskunde tot zijn recht komt.

2.1 Doelen van het huidige wiskundeonderwijs
De doelen van het huidige wiskundeonderwijs worden gevormd door een aantal componenten van
wiskundige bekwaamheid. Deze zijn in het Handboek Wiskundedidactiek 1 als volgt geformuleerd:
•

Weten dat: kennis van begrippen, reproduceren, technieken beheersen.

•

Weten hoe: probleemaanpak, toepassen, onderzoeksvaardigheden.

•

Weten waarom: concepten, abstracties, rijke schema’s, argumenteren, overzicht.

•

Weten over weten: reflecteren, monitoren, kennis over je eigen weten en aanpak.

•

Houding: wiskunde leren is leuk, interessant, groei in kennis, geeft voldoening, ik kan het.

2.1.1.1 Weten dat
“Weten dat” ontstaat door zelf te doen. De ene leerling zal een nieuw onderwerp vaak moeten herhalen,
de andere leerling heeft het na één keer onder de knie. We willen hier graag een onderscheid maken tussen
de leerling mét en de leerling zonder aanleg.
De leerling-mét-aanleg
De leerling-met-aanleg heeft vaak, na het scannen van de theorie, al door “hoe iets werkt”. De neiging is
dan om de praktische toepassing over te slaan, want “ik snap het toch al”. Door de visualisatie van het
afronden van een opgavenserie met munten en sterretjes moedigen we die leerling aan de opgavenserie
toch te maken. Door opgavenseries per niveau aan te bieden (met snelle, grote stappen door de stof voor
de V-leerling) zorgen we ervoor dat de leerling zich niet gaat vervelen. De docent kan bijvoorbeeld
differentiëren door bijvoorbeeld vmbo leerlingen havo stof te laten doen.
De leerling-zonder-aanleg
De leerling-zonder-aanleg heeft aanmoediging nodig om aan de opgaven te beginnen. Door specifieke
feedback op veelgemaakte fouten krijgt de leerling de kans om zich het nieuwe onderwerp eigen te maken.
Lukt het de eerste ronde niet, dan kan de leerling zelfstandig beslissen om de opgavenserie nog een keer te
doen, en nóg een keer als hij dat prettig vindt. De docent kan dit ook opnieuw klaarzetten voor de leerling.
Door de specifieke feedback, de hints en de support krijgt ook deze leerling het onderwerp onder de knie,

1
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wat een succeservaring geeft (“ik snap het tóch!”), waardoor de leerling de volgende keer gemotiveerder
aan een nieuw onderwerp zal beginnen.
Kortom: zowel de leerling-met-aanleg als de leerling-zonder-aanleg doet precies dat wat nodig is om te
“weten dat”.

2.1.1.2 Weten hoe
Om een leerling zover te krijgen dat hij “weet hoe”, is het nodig dat de leerling zelf een strategie kan
bepalen. Bettermarks helpt de leerling die strategie te ontwikkelen door opgaven eerst stap-voor-stap te
laten oplossen. Wanneer een leerling binnen een hoofdstuk meerdere methoden heeft geleerd die allemaal
bij een specifiek probleem horen, is het ontzettend belangrijk dat al die problemen door elkaar worden
aangeboden, waarbij niet wordt verklapt wélke methode de beste is. Als een leerling een verkeerde
methode kiest, en dan een antwoord invult is het prettig om feedback te krijgen die je in de goede richting
stuurt. Het zelf bepalen van strategieën wordt gestimuleerd door de praktische opdrachten, de werkbladen
en de inzichtsopgaven die op dit moment worden ontwikkeld voor 1,2,3 HV.

2.1.1.3 Weten waarom
“Weten waarom” is de grootste uitdaging voor een digitale methode. Om dit doel te realiseren is de rol van
de docent ontzettend belangrijk. Het gaat hierbij om het begrijpen en verklaren van concepten en
methoden; het kunnen formaliseren, abstraheren en generaliseren; het hebben van overzicht en het
redeneren met kennis en stellingen. Een docent is véél beter in staat dan welke methode dan ook om (1)
op het juiste moment de waaromvraag te stellen en dóór te vragen indien nodig; (2) op het bord een
overzicht te tekenen van alle onderdelen van een nieuw concept en (3) in de klas een omgeving te creëren
waarin geredeneerd wordt over wiskunde, zodat leerlingen zelf de geleerde wiskundige begrippen in zinnen
gebruiken.

2.1.1.4 Weten over weten
Om bij een leerling “weten over weten” te ontwikkelen moeten we voor de leerling momenten van reflectie
inpassen. Het moment dat je een fout antwoord invult en bettermarks daarop feedback geeft, is zo’n
moment: het is fout, maar waarom? Even van een afstandje naar je eigen oplossingsmethode kijken en dan
opnieuw proberen. Een ander moment van reflectie is wanneer de munten worden geteld aan het eind van
een opgavenserie. Natuurlijk zult u als docent de leerling moeten wijzen op deze momenten en de leerling
moeten aanleren deze momenten te gebruiken voor reflectie op eigen werk.

2.1.1.5 Houding
Bettermarks heeft alles in zich om het laatste doel, de “houding” van een leerling ten opzichte van
wiskunde, positief te beïnvloeden. Het ultieme doel van een docent, maar ook van een wiskundemethode,
is om de intrinsieke motivatie van de leerling te vergroten. Wanneer iemand intrinsiek gemotiveerd is, heeft
hij geen aansporing of straf nodig, omdat de activiteit zelf al genoeg beloning oplevert. “Teachers must
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encourage and nurture intrinsic motivation, while making sure that extrinsic motivation supports learning”
2

. Bettermarks probeert die houding op de volgende manieren te beïnvloeden: gewenst gedrag stimuleren

en belonen, autonomie geven en het gevoel van competentie verhogen. Deze houdingen worden hieronder
nader toegelicht.

Gewenst gedrag stimuleren en belonen3
Een beloning is iets wat je ontvangt nadat je je taak hebt volbracht. Een stimulans is iets dat gedrag aan- of
juist ontmoedigt. Een beloning is Betty die juicht wanneer een opgave goed is, een mooi cijfer voor je toets
of een ster voor je opgavenserie. Een stimulans is de wetenschap dat wanneer je voor alle opgavenseries
minimaal 3 munten hebt gehaald, je een goed cijfer voor wiskunde zult halen. Deze stimulans zorgt ervoor
dat je de opgavenserie herhaalt tot je het onderwerp in je vingers hebt.
Autonomie geven
“When learners can make choices, they are more likely to believe that the work is important, even if it is not
‘fun’. Thus, they tend to internalise educational goals and take them as their own.” 4
In bettermarks kan de leerling op verschillende momenten zelf beslissingen nemen over de volgende stap:
“zal ik deze opgavenserie nú nog een keer doen, of later?”, “Lees ik eerst de theorie door of ga ik gewoon
de opgaven uitproberen?”, “Vind ik 3 munten voldoende of ga ik toch voor die ster?”.
Het gevoel van competentie verhogen5
Door de manier waarop je feedback ontvangt, kan je gevoel van competentie (“Ik kan het!”) verhoogd of
juist verlaagd worden. De feedback die je krijgt, moet gericht zijn op jouw acties: “Goed gedaan”. Het gevoel
van competentie wordt ook verhoogd door een nieuw onderwerp te scaffolden (op te hangen aan wat de
leerling al weet), en een nieuw probleem eerst in kleine stapjes op te laten lossen. Met gerichte feedback
op het antwoord van de leerling (zonder dat dit meteen fout wordt gerekend) kan de leerling zich het
probleem

eigen

maken.

Hierdoor

krijgt

een

leerling

zelfvertrouwen

en

succeservaringen.

Het gevoel van “ergens bij horen” geven
“When teachers and parents are responsive and demonstrate that they care about the children’s interests
and well-being, the children show high intrinsic motivation.” 6

2

Psychology in Education - A. Woolfolk, M. Hughes & V. Walkup, 2008, p.438
Volgens onderzoek van J. B. Watson, Skinner en Pavlov
4
Psychology in Education - A. Woolfolk, M. Hughes & V., 2008, p.445
5
Handbook of Self-determination Research - Deci & Ryan, 2002
6
Psychology in Education - A. Woolfolk, M. Hughes & V., 2008, p.447
3
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De reacties van het bettermarks poppetje Betty, dat juicht en klapt wanneer een leerling een opgave goed
heeft gemaakt, geeft de leerling dat gevoel ook. Daarnaast zijn er de hints, de ondersteuning en de feedback
zodat de leerling, ook bij een fout antwoord, niet het gevoel heeft “er alleen voor te staan”.

Wanneer u begint met een digitale methode kunt u uw manier van lesgeven aanpassen, maar het hoeft
niet. Wij raden zelfs aan om in eerste instantie dichtbij uw eigen lesmanier te blijven, zodat u kunt wennen
aan het implementeren van de methode in uw les. Docenten die al langer met bettermarks werken,
hanteren in veel gevallen de volgende lesindeling:
1e deel: behandelen van de opgaven die de meeste problemen gaven (deze zijn zichtbaar in het dashboard).
2e deel: klassikale uitleg van de nieuwe theorie.
In bettermarks is er over het algemeen veel aandacht voor nieuwe begrippen. Bij de introductie van een
nieuw begrip krijgen leerlingen opgaven. Bettermarks wil graag dat leerlingen nieuwe begrippen op de juiste
manier opnemen in hun dagelijkse vocabulaire, zodat het begrip vergroot wordt. Voorbeeld: Wanneer een
leerling weet wat “exponent” betekent kan een docent dit begrip gemakkelijker gebruiken in de uitleg van
de regels voor machten. Als toevoeging hierop moedigen wij de docent aan ook in de klas leerlingen actief
deze nieuwe begrippen te laten gebruiken, bijvoorbeeld tijdens een onderwijsleergesprek waarbij leerlingen
opgaven uitleggen aan elkaar.
3e deel: leerlingen gaan aan het werk met het opgegeven huiswerk. U hebt ondertussen de tijd om kleine
groepjes of individuele leerlingen verlengde instructie te geven. U kunt er ook voor kiezen om geen
klassikale instructie te geven, maar leerlingen in niveaugroepjes bij elkaar te zetten en aan deze groepjes
instructie te geven. De rest van de leerlingen kan zelfstandig aan het werk. De theorie wordt immers ook
uitgebreid in het hoofdstuk besproken. Deze groepjes kunt u samenstellen op basis van de uitgebreide
rapportages in bettermarks.

Bettermarks vindt het werken op papier zéér belangrijk. In wiskunde is de weg naar het antwoord toe
het belangrijkst. De leerling moet die weg ernaartoe, óók bij een digitale methode, op papier kunnen
schrijven. Het oplossen van een formule op het scherm kan wiskundig dezelfde vaardigheid zijn als in
het schrift, maar motorisch niet. Op deze manier leren leerlingen ook om te werken met een liniaal,
een geodriehoek en een passer.

Veel paragrafen binnen bettermarks beginnen met digitale opgaven, waarbij de leerling stap voor stap
begeleid wordt bij het invullen van de berekeningen. Hierna volgen vaak opgavenseries met een
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werkblad of moeten de leerlingen hun schrift gebruiken. B/K-leerlingen werken alleen digitaal en op
werkbladen, omdat het eindexamen voor basisleerlingen ook volledig digitaal is.
U kunt het schrift ook inzetten bij het creëren van een overzicht van begrippen en theorie. U zou er
bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om het schrift ondersteboven te gebruiken voor deze aspecten.

Schriftregels
De tip is om vanaf les 1 actief het schriftgebruik te stimuleren en te controleren. Bettermarks heeft de
schriftregels in kaart gebracht en deze visueel gemaakt op posters en stickers. Door de posters op te hangen
in de klas en de stickers op schriften van leerlingen zijn de schriftregels altijd zichtbaar in de klas en is het
voor iedereen duidelijk waar op gelet wordt bij schriftcontrole. U kunt de poster en stickers aanvragen via
uw adviseur of support@bettermarks.nl. De schriftregels zijn ook toegevoegd aan de slides in de
PowerPoints per hoofdstuk op onze Google Drive.

Schriftopgaven
De schriftopgaven kunt u terugvinden in de (1) algemene inhoudsopgave, (2) de didactische handleidingen
per hoofdstuk en (3) de PowerPoints per hoofdstuk. U kunt deze documenten vinden op de Google Drive
in het docentencentrum op onze website. U zou deze schriftopgaven expliciet kunnen aangeven bij het
opgeven van huiswerk. Daarbij zou u het schrift onderdeel kunnen laten worden van de beoordeling.
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Stempelkaart
Een docent gaf ons inspiratie voor een stempelkaart. Op de weekplanner benoemt deze docent welke
opgaven in het schrift gemaakt moeten worden. Na het maken van een paragraaf leveren de leerlingen het
schrift in en controleert de docent of de juiste opgaven erin staan en of deze op de juiste manier
uitgewerkt/verbeterd zijn. Als dit het geval is, verdient de leerling een stempel. Bij een volle stempelkaart
wordt de leerling beloond. Een leerling zou bijvoorbeeld 0,5 punt bij zijn proefwerkcijfer kunnen verdienen.
Deze stempelkaart is in bijlage 1 opgenomen. Verder kunt u deze ook terugvinden in het docentencentrum
op onze website.

Bettermarks biedt ook werkbladen. Om deze werkbladen zorgvuldig bij elkaar te houden, zonder dat u ze
zelf hoeft te printen, heeft bettermarks werkboeken ontwikkeld. Deze kunt u bestellen op
www.bettermarks.nl/werkboek. Door de werkbladen te perforeren kunnen deze op de juiste plek worden
toegevoegd aan de multomap.

Aan het eind van elk hoofdstuk in BK en KGTH vindt u een Praktische Opdracht (PO). De doelstellingen van
de PO’s zijn:
-

Samenwerking stimuleren. In veel praktische opdrachten werken de leerlingen samen, waardoor
leerlingen (met goede coaching van de docent) beter worden in samenwerken.

-

Ruimte voor creativiteit. Leerlingen krijgen vaak de ruimte om hun creativiteit kwijt te kunnen in
een praktische opdracht. Dit spreekt een deel van de leerlingen aan, waardoor de motivatie voor
het vak wiskunde wordt vergroot.
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-

Wiskunde zien in de context van het dagelijkse leven. De praktische opdracht ligt dichtbij de
belevingswereld van de leerlingen. De link tussen wiskunde en het dagelijks leven wordt op deze
manier gelegd.

-

Vakoverstijgend bezig zijn. Sommige praktische opdrachten zijn vakoverstijgend. Hierdoor zien
leerlingen (onbewust) de link tussen bepaalde schoolvakken, waardoor ze verschillende
vaardigheden kunnen combineren.

-

Voorbereiding op het schoolexamen. Het onderdeel informatieverwerking en statistiek (WI/K/7)
wordt afgesloten als schoolexamen middels een praktische opdracht.

Om de zelfstandigheid en inzicht in het eigen werk van leerlingen te vergroten hebben we van een docent
onderstaande tabel toegestuurd gekregen. In dit werkschema zijn (1) de naam van de paragraaf, (2)
aantal opgaven, (3) schriftopgaven, (4) aanwezigheid van werkblad en (5) het aantal verdiende sterren en
munten weergegeven. Het aantal opgaven, de schriftopgaven en de aanwezigheid van een werkblad kunt
u vinden in de Inhoudsopgave op de Google Drive in het docentencentrum op onze website.

Een andere docent had in zijn klas een groot schema hangen (zie onderstaande) waarop leerlingen iedere
les moesten aanstrepen hoeveel sterren en munten ze verdiend hadden. Iedere leerling moest minimaal
één munt gekleurd hebben. Indien je een erg competitieve klas hebt, kan dit stimulerend werken: iedere
leerling wil de beste score halen en gaat net zolang door tot dat hij deze verdiend heeft. Aan de prestaties
van leerlingen zou een groepsbeloning gekoppeld kunnen worden.
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ll1

ll2

ll3

ll4

ll5

ll6

ll7

ll8

ll9

Par.1
Par.2
Par.3
Par.4
Par.5

We streven ernaar om elke leerling op zijn/haar eigen niveau aan het werk te laten gaan. Dit bereiken we
door binnen de methode op verschillende manieren te differentiëren:
1. De ‘boek-methode’: Een aparte opgavenserie voor het hogere
niveau

waarin

de

voorgaande

opgavenserie(s)

zijn

samengevoegd en ingedikt. Deze opgavenseries betreffen
hetzelfde onderwerp, maar de instructie is compacter voor

het hogere niveau. Daarbij is een lastigere opgave
toegevoegd. Bij deze niveaudifferentiatie zijn het nummer en
de titel van de opgavenseries gelijk.

2. De digitale methode: deze opgavenserie is zó gemaakt dat de
leerling van het hogere niveau zich niet verveelt
door het aanbod van opgaven die uitdagender
zijn dan de reguliere opgaven. De leerling die er
meer moeite mee heeft kan de opgavenserie
herhalen totdat er voldoende munten zijn behaald. Aangezien
er meerdere varianten van opgaven zijn, kunnen leerlingen
blijven oefenen met dezelfde opgaven.

3. Extra onderwerpen: in sommige niveaus wordt een extra
onderwerp behandeld dat alléén voor dat niveau in de
kerndoelen of eindtermen wordt genoemd.
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4. Verbreding: een ander onderwerp dat aansluit bij de paragraaf
of het hoofdstuk.

5. Verdieping: dieper ingaan op hetzelfde onderwerp.
Met één bettermarks-licentie heb je toegang tot alle niveaus. Verdieping voor BK vind je in KGTH,
verdieping voor GTH vind je in HV. Verdieping voor HV vind je in V+ waarin we de hoog-intelligente
leerling uitdagen. Tevens hebben we voor HV-leerlingen inzichtsopgaven ontwikkeld die als pdf zijn
toegevoegd aan de hoofdstukken. De uitwerkingen vind je op de Google Drive in het docentencentrum
op onze website.
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Er zijn verschillende mogelijkheden hoe wij u kunnen ondersteunen in het werken met bettermarks. Dit
kan via het docentencentrum, de nieuwsbrief, de bettermarks community op Facebook, en per mail,
telefoon of WhatsApp.

Via het docentencentrum op de website heeft u als docent toegang tot allerlei documenten ter
ondersteuning. Denk hierbij aan specifieke handleidingen en PowerPoints per hoofdstuk op onze Google
Drive. Bekijk alle details via: http://nl.bettermarks.com/docentencentrum.html

Als digitaal product heeft bettermarks de mogelijkheid om
snel in te spelen op de ontwikkelingen van de markt. Schrijf u
daarom in voor de nieuwsbrief in het docentencentrum op
onze website! Op deze manier blijft u op de hoogte van de
meest recente ontwikkelingen.

Bettermarks is verder te volgen via allerlei kanalen:
Blijf op de hoogte en haal het meest uit jouw lessen met
bettermarks wiskunde en rekenen!

Op Facebook is er op verzoek van docenten een bettermarks community gerealiseerd. Via deze
community kunt u in contact komen met andere docenten en kunt u vragen stellen of ideeën uitwisselen.
Uiteraard staan wij iedere werkdag van 09:00-17:00 uur voor u klaar en kunt u contact met ons opnemen
per mail (support@bettermarks.nl), telefoon (036 303 03 63) en WhatsApp (0610002572).
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Laat uw leerlingen op referentieniveau 2F of 3F

Wil een leerling thuis het rekenen zelfstandig

komen met bettermarks rekenen. Bettermarks

oefenen? Laat de leerling dan de bettermarks

biedt de 2F en 3F methode voor het voortgezet

Rekentrainer gebruiken! Met de Rekentrainer

en mbo-onderwijs. Haal het beste in uw

kan de leerling oneindig en zelfstandig met

leerlingen naar boven en kies voor maatwerk op rekenen op niveau 2F en 3F oefenen. De
leerling niveau. Bettermarks neemt de leerling

leerling oefent alleen de onderdelen die hij/zij

stap voor stap mee door de opgaven en herkent

nog niet goed genoeg beheerst.

wat ze moeilijk vinden. Tijdens het oefenen
krijgen ze tips, voorbeelden en een uitleg bij
elke opgave.

https://nl.bettermarks.com/rekenen/

https://nl.bettermarks.com/rekentrainer/
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