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Inleiding 
  
De DWO (Digitale Wiskunde Omgeving) is een web-based leeromgeving, ontworpen voor het 
vak wiskunde. Het biedt scholen de mogelijkheid om een deel van de wiskundestof digitaal 
aan te bieden aan leerlingen.  
Het werk van de leerling wordt op een centrale webserver opgeslagen en daarmee is de DWO 
een soort digitaal werkboek. Docenten kunnen de resultaten van de leerlingen bekijken in 
overzichten en ze kunnen ook het werk van individuele leerlingen inzien.  

 
• De auteursomgeving van de DWO biedt docenten de mogelijkheid om bestaande 

modules en activiteiten te gebruiken en aan te passen, maar ook om zelf nieuwe 
modules en activiteiten te ontwerpen.  
 

 
Bij het maken van activiteiten binnen de DWO kunnen verschillende soorten 
basiscomponenten (basiswidgets) worden gebruikt. De keuze voor een bepaalde basiswidget 
hangt af van het soort opdracht; bijvoorbeeld breuken optellen, een vergelijking oplossen of 
de juiste kiezen uit een serie mogelijkheden. Elke basiswidget biedt eigen mogelijkheden 
voor het beoordelen van het ingevoerde antwoord in het antwoordvak en het geven van 
feedback. In deze handleiding deel 2 worden de verschillende basiswidgets en hun 
mogelijkheden uitgebreid toegelicht. 
 
 
Andere Handleidingen 
 
Handleiding Ontwerpen deel 1 laat voor een beginnend ontwerper de basis zien van het 
ontwerpen. Het idee is om de voorbeelden, die stap voor stap worden uitgelegd, na te doen 
in de DWO om zo vertrouwd te raken met het bewerken en ontwerpen van activiteiten. 
 
Handleiding Ontwerpen deel 3 is voor ontwerpers die de meer geavanceerde mogelijkheden 
van de DWO willen gebruiken. 
 
In handleiding Ontwerpen deel 4 staan de niet-basiswidgets beschreven.  
 
 
Als aanvulling op de handleidingen vindt u op www.dwo.nl/docent een uitgebreide toelichting 
en voorbeelden van een aantal widgets: 

 
 
 
 
 
Peter Boon 
Sietske Tacoma 
Sylvia van Borkulo 
Mieke Abels 
 

http://www.dwo.nl/docent
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1. Basiswidgets  
 
Om op een pagina een basiswidget in te kunnen voeren, zet u de cursor op de plaats waar de 
basiswidget moet komen en klikt u in de menubalk bovenaan op het witte rechthoekje. 
In de pop-up die dan verschijnt kunt u een basiswidget kiezen.  
 
 

2. Formulevak met stappen 
 
Een belangrijke groep wiskundeopdrachten heeft een expressie als antwoord.  
Enkele voorbeelden: 

- Maak deze berekening 
- Ontbind deze formule 
- Bereken de functiewaarde voor een bepaalde waarde van x 
- Herleid tot een breuk 
- Stel een formule op voor de inhoud als functie van de diameter 
- Geef de afgeleide functie 

 
Voor deze situaties kan het antwoordvak ‘formulevak met stappen’ gebruikt worden. Met dit 
antwoordvak is het mogelijk om directe feedback te geven op de juistheid van het antwoord. 
De stappen naar het antwoord toe kunnen worden gecheckt en de leerling ontvangt 
tussentijds feedback bij het uitvoeren van een strategie. Aan de hand van een paar 
voorbeelden zal het duidelijk worden hoe deze mogelijkheden gebruikt kunnen worden. 
 
Maak eerst een nieuwe activiteit op basis van het template ‘Expressies stapsgewijs’ (voor 
informatie over het gebruik van templates zie handleiding deel 1) of maak een antwoordvak 

met  en kies Formulevak met stappen. 
 

 

 
 
  

Vul links de opdrachttitel in en de 
opdracht. 

Gebruik de formule editor  om de 
gegeven expressie op te schrijven. 
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Klik nu in de rechter kolom en een pop-up verschijnt van het antwoordmodel: 
 

 
 

Klik op  en kijk nu bij  hoe een leerling de opdracht ziet. 
Bij het maken van de opdracht wordt elke stap gecontroleerd nadat de Enter-toets is 
gebruikt. Als een stap gelijkwaardig is met het antwoord, maar nog niet het gevraagde 

antwoord, dan verschijnt er een  als feedback: 
    

    
 
 
 
 
 
 
 
 

Als het antwoord precies hetzelfde is als in het antwoordmodel, verschijnt er een  
 

 
 

Vul hier de 
beginexpressie in. 

Vul hier het gevraagde 
antwoord in. 

Vink Exact aan. Vul de score in. 

Kies een hoogte 
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Een voorvoegsel gebruiken 
Wanneer een leerling gevraagd wordt om een formule (of een getalsexpressie) te geven, 
bijvoorbeeld voor de afgeleide functie, dan is het meestal gewenst dat de leerling als 
antwoord geeft: f´(x) = 18x + 60 in plaats van alleen maar 18x + 60. 
Dit kan worden ‘afgedwongen’ door in het antwoordmodel op te geven: 
 

 
 
In dit voorbeeld is het voorvoegsel  f´(x) = alvast neergezet voor de leerling: 
 

 
 
 
De leerling kan nu in stappen naar het antwoord toe werken en krijgt bij elke stap feedback: 
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3. Vergelijkingvak met stappen  
 
Een andere categorie wiskundeopdrachten zijn vergelijkingen die moeten worden opgelost. 
Ook deze opdrachten kunnen, bij een digitale aanpak, profiteren van stapsgewijze feedback. 
De verschillende stappen zijn immers gelijkwaardige vergelijkingen (die, als het goed is, 
steeds eenvoudiger worden). Omdat de gelijkwaardigheid kan worden gecontroleerd, kan 
feedback worden gegeven op de stappen van de leerling. Hier volgt eerst een voorbeeld. 
 

 

De vergelijking in de linker kolom is met de formule-editor  gemaakt. Deze formule kan 
met de cursor geselecteerd en gekopieerd worden, om daarna geplakt te worden als 
startvergelijking in het antwoordmodel (klik aan de rechterkant). Dat is handiger dan opnieuw 
intypen. 
 
Klik nu op Mogelijk antwoordmodel en het gevraagde antwoord verschijnt: 

 
 
Kopieer dit antwoord. Sluit het venster (klik op rechthoekje rechtsboven) en plak het 
antwoord in het antwoordmodel. 
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Bij het maken van de opdracht wordt elke stap gecontroleerd nadat de Enter-toets is 
gebruikt. Als een stap gelijkwaardig is met het antwoord, maar nog niet het gevraagde 

antwoord, dan verschijnt er een . Als het antwoord precies hetzelfde is als in het 

antwoordmodel, verschijnt er een : 
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Feedback (ingebouwd) 
Elke gelijkwaardige vergelijking kan als tussenstap worden gebruikt. Dit biedt weer de 
vrijheid voor de leerling om een eigen weg naar de oplossing te volgen en met behulp van de 
feedback weet hij dat hij (nog) op de goede weg zit. De gelijkwaardigheid wordt 
gecontroleerd door het invullen van de opgegeven oplossingen van het antwoordmodel. 
Bij het oplossen van vergelijkingen kan de software meer gedetailleerde feedback geven bij 
bepaalde fouten. Enkele voorbeelden: 
 

 
 

 
Feedback (ingebouwd), tussen- en eindantwoorden 
In de schoolpraktijk blijkt dat bij het oplossen van vergelijkingen de tussenstappen niet altijd 
netjes gelijkwaardig zijn. Bij wortelvergelijkingen worden vaak beide kanten gekwadrateerd 
en ontstaan er extra oplossingen die later verworpen moeten worden. Die extra oplossingen 
moeten dus in de tussenstappen geaccepteerd worden. 
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Pas bij de laatste stap krijgt de leerling feedback dat hij nog niet klaar is.  
In de editor ziet deze opdracht er zo uit: 
 

 
 
Eigenlijk worden twee oplossingen gegeven (gescheiden door een puntkomma). De eerste 
voldoet als tussenoplossing, de tweede is vereist als eindoplossing.  
Bij gebroken vergelijkingen kan een dergelijke aanpak ook nodig zijn. 
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Feedback (ingebouwd), afgeronde oplossingen 
Regelmatig komt het voor dat leerlingen het eindantwoord moeten afronden. Wanneer we 
deze afrondingen als oplossing in het antwoordmodel zetten, dan ontstaat er een probleem in 
de tussenstappen. De antwoorden voldoen dan namelijk niet om de tussenstappen te 
controleren. Ook dit probleem kunnen we oplossen door tussenoplossingen en eindoplossingen 
te scheiden. 
 

 
 
De tussenstappen kunnen nu zonder problemen gemaakt worden en als de leerling niet 
meteen de afronding maakt, dan wordt er in de feedback naar gevraagd. (Overigens kan het 
systeem niet omgaan met tussentijdse afrondingen.) 
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Geen oplossing 
Als er geen oplossing is, dan kan het volgende antwoordmodel worden gebruikt:  

 
 

De leerling kan dan invullen: ‘geen oplossingen’ en daarmee is de vergelijking correct 
opgelost: 

 
 
Maar vaak moet de leerling eerst enkele tussenstappen maken, voordat hij kan concluderen 
dat er geen oplossing is. Dit is problematisch, omdat de gelijkwaardigheid van de 
tussenstappen zonder een aanwezige oplossing niet gecontroleerd kan worden.  
 
Er zijn twee oplossingen voor dit probleem. 

• De eerste oplossing werkt alleen voor kwadratische vergelijkingen. 
Als ‘tussenoplossing’ worden de coëfficiënten van de vergelijking opgegeven: 
 
 

 
 
Nu kunnen er ook tussenstappen gemaakt worden. 
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• Een oplossing die ook voor andere soorten vergelijkingen werkt, is het gebruik van 
complexe getallen. De complexe oplossingen worden in dat geval als tussenoplossing 
gebruikt: 
 

 
 
Bewerkingsknoppen  
In de editor kan de ontwerper een aantal hulpmiddelen beschikbaar stellen aan de leerling 
voor het oplossen van een opdracht. Vaak is het doel om te oefenen met het bedenken van 
geschikte stappen die gemaakt kunnen worden om het probleem op te lossen. De nieuwe 
vergelijking wordt automatisch berekend. 
 
Vink hiervoor Bewerkingsknoppen aan: 

 
 
Hiermee kunnen de leerlingen bewerkingen laten uitvoeren op de vergelijkingen. Na het 
kiezen van de bewerking moet de Enter-toets worden gebruikt: de nieuwe vergelijking wordt 
dan automatisch berekend. 

Er zijn verschillende knoppen beschikbaar.  
 
Bijvoorbeeld om haakjes weg te werken: 
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Om te herleiden: 

 
 
Om van beide kanten hetzelfde getal af te trekken: 

  
 
Vanaf hier moet de leerling het verder zelf doen. 
(zie ook Bewerkingsknoppen extra) 
 

abc-knop  
Vink hiervoor abc aan: 

 
 
Deze knop geeft de leerling de gelegenheid om de discriminant uit te rekenen en te laten 
controleren, bijvoorbeeld: 
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Substitutie-knop  
 
Vink hiervoor substituties aan. 

 
 
Deze knop maakt een substitutie mogelijk, bijvoorbeeld voor het oplossen van vergelijkingen: 
 

 
 
Bewerkingsknoppen extra   
 
Vink hiervoor Bewerkingknoppen extra aan: 

 
 
Hiermee kunnen de leerlingen bewerkingen laten uitvoeren op een vergelijking. Er zijn nu 
meer knoppen beschikbaar. Na het kiezen van de bewerking moet de Enter-toets worden 
gebruikt: de nieuwe vergelijking wordt dan automatisch berekend. 
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Ontbinden: 

 
 
Splitsen: 
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Strategieversie 
 

 
 
Als deze optie is geselecteerd worden de 
leerlingen gedwongen om een bewerking te 
kiezen, want er verschijnt geen lege regel 
waarin ze zelf een equivalente vergelijking 
of het antwoord kunnen intoetsen. 
De bewerkingsknoppen worden automatisch 
getoond.  
 
Strategie-oefenversie 
 

 
 
Het verschil tussen deze optie en de vorige is 
dat de leerlingen, na het kiezen van een 
bewerking en het intoetsen van de Enter-
toets, een lege regel krijgen waarin ze nu 
zelf de equivalente vergelijking (of het 
antwoord) moeten intypen.  
 
Bordjesmethodeversie 
 

  
 
Hiermee kunnen leerlingen oefenen met de 
bordjesmethode: selecteer een deel van de 
vergelijking met de cursor, laat de linker 
muisknop weer los en het geselecteerde 
deel verschijnt op de volgende regel.  
Hiermee kan dan een equivalente  
vergelijking gemaakt worden, enz.  
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De ontwerper kan hierbij ook bewerkingsknoppen beschikbaar stellen, zodat de leerling voor 
verschillende strategieën kan kiezen, bijvoorbeeld: 
 

 
 
Ongelijkheden 
Lineaire ongelijkheden kunnen op dezelfde manier worden opgelost als gewone 
vergelijkingen. De ongelijkheidstekens kunnen gewoon gebruikt worden in het 
oplossingsmodel en in de stappen van de leerling: 

 
 
 
Kwadratische en andere niet-lineaire ongelijkheden worden eigenlijk nooit rechtstreeks 
opgelost. Eerst wordt de bijbehorende vergelijking opgelost.  
Daarna wordt (vaak grafisch) de oplossing van de ongelijkheid bepaald. (Zie Handleiding deel 
4: Grafieken) 
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Ook hier wordt in het antwoordmodel gebruik gemaakt van het onderscheid in 
tussenoplossingen en eindoplossingen.  
 

 
 
De leerling krijgt op deze manier automatisch feedback wanneer de oplossing van de 
ongelijkheid nog niet is gegeven. 
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4. Keuzeantwoordvak 
 
Dit is een antwoordvak dat gebruikt kan worden om multiple-choice opdrachten te maken. 
Vul eerst het aantal keuzes in en druk op de Enter-toets. Nu verschijnt een aantal 
tekstvakken waarin de keuzemogelijkheden voor de leerling neergezet kunnen worden. 
Kopieer het juiste antwoord in het ‘antwoordmodel’ en vul de score in.  
 
Bijvoorbeeld: 
 

 
 
Dit ziet de leerling: 
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5. Check selectie Unit 
 
De mogelijkheden van multiple-choice (Keuzeantwoordvak) is beperkt. Het is niet mogelijk 
om meer dan één juist antwoord te hebben en de leerlingen zien de antwoorden altijd in 
dezelfde volgorde staan. Het antwoordmodel van de Check selectie unit biedt meer 
gevarieerde mogelijkheden: hiermee kunnen opdrachten ontworpen worden waarbij de 
leerlingen uit verschillende objecten (met getallen, formules, plaatjes, ..) één of meer goede 
kunnen kiezen door ze aan te klikken. 
 
Voorbeeld 1: Meervoudige selecties mogelijk 
 

 
 
Zo’n opdracht kan als volgt gemaakt worden: 

• Allereerst worden de objecten gemaakt (hiervoor kunnen ook plaatjes gebruikt 
worden). 

Voeg hiervoor een tekstvak in  
 

• Selecteer in ieder geval de volgende opties: 
 Zwevend boven de tekst 
 Selectieobject 

De rest is een kwestie van opmaak. 
• In hetzelfde scherm krijgt elk object een ID. 

De eerste krijgt ID = 1, de tweede ID = 2 enz. 
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Het eerste object van het voorbeeld is als volgt gemaakt: 

 
 
 

• Als u op OK klikt ziet u een open rondje  
en een zwevend tekstvak: 

 
 
 
Sleep met de linker boven hoek het tekstvak naar de gewenste plaats. 
Op dat moment wordt het open rondje een dicht rondje als teken dat die bij dat 
tekstvak hoort: 
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• Pas als alle objecten gemaakt zijn, wordt de CheckUnit toegevoegd. Let op dat de 

cursor ergens na het laatste open rondje staat als de CheckUnit wordt toegevoegd.  
• Vul het totaal aantal objecten in en toets op Enter. Dan verschijnt het lijstje met 

‘Aantal selectie-objecten’. Vink aan welke goed zijn en vink aan ‘Meervoudige 
selecties mogelijk’ als er twee of meer goed zijn. Naar keuze kunnen de posities van 
de selectie-objecten gerandomiseerd worden. 

 

  
 
 
Voorbeeld 2: CheckSelectie met een formule   
 

 
 
Voor deze opdracht zijn 20 selectieobjecten gemaakt. 
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Elk object heeft een eigen ID, en van elk object is de waarde 1. 

 
 

 
 
De formule is 

 
  



Handleiding Ontwerpen deel 2 Basiswidgets 25 versie 20170225 
 

6. CheckSleepUnit  
 
Voorbeeld 1: Check op vaste doelen 
 

 
 

• Allereerst worden de sleepdoelen gemaakt. 
Voeg een tekstvak in en selecteer in ieder geval de volgende opties: 

 Zwevend boven de tekst 
 Sleepdoel 

De rest is een kwestie van opmaak. 
• In hetzelfde scherm krijgt elk sleepdoel een ID. 

Het eerste krijgt ID = -1, het tweede ID = -2 enz. 
Het eerste doel van bovenstaand voorbeeld is als volgt gemaakt: 
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• Daarna worden de sleepobjecten gemaakt. 
Voeg een tekstvak in en selecteer in ieder geval de volgende opties: 

 Zwevend boven de tekst 
 Sleepobject 

De rest is een kwestie van opmaak. 
In hetzelfde scherm krijgt elk sleepobject een ID. 
De eerste krijgt ID = 1, de tweede ID = 2 enz, en wel zo dat object 1 hoort bij het 
doel met ID -1 enzovoorts. 

• Pas als alle objecten gemaakt zijn wordt de CheckSleepUnit toegevoegd.  
Let op dat de cursor ergens na het laatste open rondje staat als de CheckUnit wordt 
toegevoegd.  

• Vul hier het aantal sleepobjecten en het aantal doelen in. Het aantal objecten mag 
groter zijn dan het aantal doelen. 
Vink aan ‘Check op vaste doelen voor sleepobjecten’. 

• ‘Snap to target’ is een optie die u, afhankelijk van het ontwerp, wel of juist niet 
aangevinkt wilt hebben. Als deze aangevinkt is kan nog opgegeven worden hoe 
nauwkeurig de leerling het sleep-object moet plaatsen. Hoe groter de afwijking, hoe 
makkelijker het is voor de leerling om een sleep-object op een doel te plaatsen. 
Naar keuze kunnen de posities van de objecten gerandomiseerd worden. 
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Voorbeeld 2: Check met waarden sleepobjecten 
 
Het product van de twee sleepobjecten in één zin moet 18 zijn: 

 
 

De opbouw is ongeveer hetzelfde als voor de CheckSleepUnit met vaste doelen. Het verschil 
is: 
- De sleepobjecten krijgen een waarde. In het voorbeeld krijgen de sleepobjecten de waarde 
die ook op de objecten te zien is: 
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- Bij de CheckSleepUnit wordt aangevinkt: ‘Check met waarden sleepobjecten’. 
In het venster dat verschijnt wordt aangegeven hoe gecontroleerd moet worden: 
 

 
 
V1. V2 = 18 betekent: de waarde (Value) van het sleepobject in doel -1 maal de waarde van 
het sleepobject in doel -2 moet 18 zijn. 
 
Voorbeeld 3: Check met waarden sleepobjecten 
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Voorbeeld 4: Doelobject als verzamelgebied 
 

 
In dit voorbeeld zijn er heel veel sleepobjecten, maar er is slechts één doel. 
Elk sleepobject krijgt een eigen ID en een waarde die op het object staat: 
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Nu staat ‘Doelobject als verzamelgebied’ aangevinkt en ‘Check met waarden sleepobjecten’: 
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7. CheckWaardeUnit 
 
Voorbeeld: Check op samenhang 
 
Deze antwoordmogelijkheid kan bijvoorbeeld worden gebruikt voor een ‘open’ 
vermenigvuldigingstabel. 
Dit ziet de leerling: 

 
 
Dit is de manier waarop de leerling feedback krijgt: 
 

 
 
 
Zo ziet de opdracht er in de ontwerpomgeving uit: 
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Er zijn vijf tekstvakken met in elk een antwoordvak. Bij de antwoordvakken is Kijk na niet 
aangevinkt. 
De tekstvakken hebben ID 1 t/m 5 
 
Omdat de volgorde van de kolommen niet uitmaakt, wordt er nagekeken op samenhang 
binnen de kolommen.  
Het antwoordvak ziet er als volgt uit: 
 

 
 
 
In de eerste regel staat achter de formule ;4 
Die 4 geeft aan dat goed/fout aangegeven moet worden in het tekstvak met ID 4. 
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8. Stelsel-antwoordvak 
 

 
 
In de auteursomgeving ziet het antwoordvak er als volgt uit: 
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9. Antwoordvak met pop-up  
Bij een Simpel formulevak en Simpel vergelijkingvak kan het antwoordvak als pop-up worden 
aangeboden. Instellingen: 

 
 
 
Dit ziet de leerling: 

 
 

Door op  te klikken, wordt een pop-up zichtbaar, waarin de leerling kan rekenen: 

 
 
Het laatste antwoord wordt automatisch overgenomen in het antwoordvak. 
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10. Opties voor controle antwoorden  
 
Voor elk antwoordvak zijn de verschillende instellingen voor 
controle van het antwoord mogelijk. 
Bij de controle wordt gekeken naar de aangevinkte opties. 
 
a. Gelijkwaardig  
De optie Gelijkwaardig is standaard aangevinkt. Als dit de 
enige opties is, dan wordt elk gelijkwaardig antwoord van de 
leerling goed gerekend als eindantwoord (de groene krul 
verschijnt). 
 
b. Eindoplossing  
De optie Eindoplossing komt alleen voor in het antwoordmodel van vergelijkingen en staat 
standaard aangevinkt. Er zijn opdrachten te bedenken waarop het antwoord alleen een 
vergelijking is (die niet hoeft te worden opgelost). Gedacht kan worden aan 
modelleeropdrachten. In dat geval moet de optie Eindoplossing niet aangevinkt zijn. 
 
c. Exact  
Met de optie Exact kan worden ingesteld dat het antwoord dezelfde vorm moet hebben als 
het antwoordmodel. Bij vergelijkingen oplossen moet de optie Eindoplossing ook aangevinkt 
zijn.  
Overigens worden bepaalde triviale varianten toegestaan: als bijvoorbeeld  
x + 3 gevraagd wordt, dan is 3 + x ook goed. Is het antwoord van de leerling gelijkwaardig 

maar niet exact, dan verschijnt een  met daarbij de volgende feedback: 
 

 
Bij de optie exact kan de ontwerper ook meerdere vormen goed laten rekenen. De 
alternatieve vormen worden gescheiden door :: (tweemaal een dubbel punt).  
 
Bijvoorbeeld: 
x = 3 of x = 1

41  :: 1,25 

Bij deze vergelijking worden (naast x = 3) zowel x = 1
41  als x = 1,25 als eindoplossing 

geaccepteerd, maar bijvoorbeeld x = 5
4  niet. 

 
d. Vorm  
Door de optie Vorm aan te vinken wordt een formule-editor zichtbaar waarin een ‘vorm’ kan 
worden opgegeven die gecontroleerd wordt. 
 
Voorbeeld 1 
Wilt u bijvoorbeeld dat het 
eindantwoord een breuk is, dan wordt 

hier opgegeven 
Q
Q

. 

Daarbij staat Q voor een willekeurige 
expressie. (De Q in de noemer hoeft 
dus niet dezelfde expressie te zijn als 
de Q in de teller.) 
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De al eerder besproken optie ‘Eindoplossing’ is eigenlijk een speciale ‘Vorm’ (namelijk: de 
vorm x= Q waarbij Q een willekeurige expressie voorstel). 
Met de optie ‘Vorm’ is het mogelijk om andere vormen als juist antwoord goed te rekenen. 
 
Voorbeeld 2 
Een opdracht waarbij de vergelijking van een lijn moet worden gegeven in de vorm  
ax + by = c.  
Het antwoordmodel is dan bijvoorbeeld: y = 2x − 3, maar als juiste vorm wordt dan 
opgegeven: 2x − y = 3 
 
 
 

 
 
Bovenstaande constructie lijkt omslachtig. Het roept de vraag op waarom  
2x − y = 3 niet direct in het antwoordmodel wordt opgegeven. Helaas moet het 
antwoordmodel altijd in de vorm: ‘variabele =....’ worden opgegeven (dit om een substitutie 
mogelijk te maken en vervolgens te controleren op gelijkwaardigheid van de expressies links 
en rechts van het =-teken). 
 
Gelijkwaardige vergelijkingen worden niet herkend: 
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Wanneer het tweede antwoord ook goed gerekend mag worden, dan moet dat in het 
antwoordmodel als volgt aangegeven worden  

 
 
e. Schatten 
Wanneer gevraagd wordt om een schatting te geven kan het antwoord in het antwoordvak 
met ± aangegeven worden. 
Bijvoorbeeld: een antwoord is goed als deze in het interval [60, 70] ligt: 
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11. Substituties (in het antwoordmodel) 
 

De knop  in het antwoordmodel moet niet verward worden met de 
substitutiemogelijkheid voor leerlingen bij het oplossen van vergelijkingen.  
 

 
 
Het gaat nu om de mogelijkheid voor substituties achter de schermen: 

  
 
 
Bekijk bijvoorbeeld het volgende antwoordmodel en de bijbehorende opdracht: 
 
 

 
 
Nu we achter de schermen de variabelen a en c een waarde geven, kunnen leerlingen in de 
stappen naar het antwoord toe deze variabelen gebruiken in plaats van de waarden. In veel 
oplossingsprocedures worden de gebruikte variabelen namelijk pas later gesubstitueerd. (De 
gegeven uitwerking van het voorbeeld is vrij gebruikelijk.) 
Met behulp van deze constructie kunnen tussenstappen dan toch worden gecontroleerd. 
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Deze substitutiemogelijkheid biedt ook de mogelijkheid om stelsels vergelijkingen op te 
lossen. 
 

 
In dit geval is gekozen voor twee antwoordvakken, maar dat hoeft niet perse. 
In het antwoordmodel wordt x=8 opgegeven, daarnaast wordt y=4 als substitutie opgegeven. 
Andersom kan natuurlijk ook, het effect is hetzelfde (uiteindelijk wordt ook het 
antwoordmodel gesubstitueerd in de (tussen)stap van de leerling). 
 
Wat in dit voorbeeld ook opvalt, is dat de pijl van de ene stap naar de volgende stap 
ontbreekt. 

Dat kan worden ingesteld door ‘pijl’ aan te vinken:  
Bij het oplossen van stelsels op deze manier is het niet zo dat de ene vergelijking volgt uit de 
andere. Het gaat meer om het handig combineren, creëren en controleren van “ware 
beweringen”. 
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12. Testwaarden 
 
Bij het controleren van gelijkwaardigheid met het gevraagde antwoord test de software de 
tussenstappen en antwoorden door een aantal getallen te substitueren. De getallen worden 
gekozen uit een gegeven interval. 
Dit is te zien door in een antwoordvak met de rechtermuisknop te klikken op gelijkwaardig: 

 
 
Deze pop-up verschijnt: 

 
 
Er zijn situaties te bedenken dat dit interval aangepast moet worden, bijvoorbeeld bij: 
 

 
 
In het antwoordmodel is |x| als antwoord opgegeven. 
Omdat x geen goed antwoord is moet het interval worden aangepast in bijvoorbeeld 
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