
 

 

 
 
 
Beste docent, 
  
  
Bettermarks.nl is een internationale methode voor wiskunde en rekenen en werkt in verschillende 
landen samen met lokale partners om de methode verder te ontwikkelen. Voor de ontwikkeling van 
bettermarks in Nederland is er sinds 2015 een samenwerking opgezet met The Learning Network . 
Deze samenwerking zal aan het eind van dit schooljaar stoppen en dit heeft een aantal praktische 
gevolgen. Middels deze brief willen wij u graag laten weten wat dit voor u betekent.  
  
Het moederbedrijf bettermarks Duitsland zal vanaf volgend schooljaar zelf zorgen voor het leveren 
en faciliteren van bettermarks in Nederland. In de praktijk betekent dit dat het aanbod en de 
ondersteuning aan scholen van bettermarks.nl zal worden uitgevoerd door een Nederlands team van 
bettermarks Duitsland. Bettermarks.nl blijft dus beschikbaar en wordt verder ontwikkeld door 
Bettermarks Duitsland.  
  
De lokale ondersteuning blijft bestaan en de online trainingen blijven ook beschikbaar in het nieuwe 
schooljaar. Bettermarks.nl blijft verkrijgbaar via de huidige kanalen (distributeurs zoals VanDijk, 
Iddink en OsingadeJong en direct via bettermarks.nl). Het bettermarks team waarmee u momenteel 
contact heeft blijft tot aan de zomer voor u klaar staan. Uw vaste adviseurs en supportdesk blijven dit 
schooljaar dus beschikbaar voor al uw vragen. 
  
Er zal de komende weken contact met u worden opgenomen door een Nederlandse medewerker van 
bettermarks Duitsland om de nieuwe situatie persoonlijk toe te lichten. Het is daarbij de bedoeling 
dat een goed beeld wordt gekregen van de wensen die er bij u en uw collega’s leven. Op grond van 
deze gesprekken wordt door bettermarks Duitsland de routekaart samengesteld voor de 
vernieuwingen die gewenst zijn. Daarnaast wil bettermarks Duitsland de verschillen tussen de 
Nederlandse en de Duitse toepassing van bettermarks in kaart brengen, zodat toekomstige 
ontwikkelingen voor beide partijen beter gestroomlijnd worden. 
  
Bettermarks Duitsland staat aan de vooravond van een brede acceptatie van haar Wiskunde platform 
in Duitsland. Vijf staten in Duitsland hebben al een staatslicentie verleend om al hun middelbare 
scholen te voorzien van het bettermarks platform. Bettermark Duitsland krijgt hierdoor  de 
mogelijkheid om het systeem versneld verder te ontwikkelen.  Dit is ook voor u van belang. Wij 
hebben er vertrouwen in dat Bettermarks Duitsland zorgt voor goede continuering van 
bettermarks.nl . Zij zullen u op de hoogte houden van de verdere ontwikkelingen. The Learning 
Network wenst u alle succes toe met het verdere gebruik van bettermarks. 
  
  
Met vriendelijke groet, 

 

Team Bettermarks Nederland 


