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Studenten, docenten, surveillanten en medewerkers van examenbureaus zijn 
enthousiast over de manier waarop de nieuwe rekenexamens in de toekomst worden 
afgenomen. Dit blijkt uit de eerste vijf pilots op scholen met RemindoToets, het 
digitale toetsplatform waar de coöperatie gebruik van maakt.  
 
De pilotscholen maakten RemindoToets-accounts aan en leerden examens inplannen, afnemen en 
surveilleren. Dit gebeurde in de afgebakende digitale examenomgeving van de instelling. Zowel 
studenten als rekendocenten noemen de examens in RemindoToets intuïtief en gebruiks -vriendelijk, 

met duidelijke instructies en rekenopgaven die niet te veel tekst bevatten. 
 

Kinderlijk eenvoudig  
 
Technisch verliep alles zonder storingen, studenten konden zonder problemen inloggen en dienden 
hun antwoorden digitaal in. Een van de surveillanten noemde het werken met het RemindoToets 

‘kinderlijk eenvoudig’. Na afloop zijn de opgaven beoordeeld (de gesloten vragen automatisch en de 
open vragen via een antwoordmodel) en de resultaten in het systeem verwerkt. Om vertrouwd te 
raken met de verschillende soorten vragen, is het in de toekomst wel van belang dat studenten 
voorafgaand aan het examen gelegenheid krijgen om te oefenen. 
 

Digitale beveiliging  

 

De rekenopgaven hebben verschillende formats, met of zonder afbeelding en lopen uiteen voor de 
verschillende mbo-niveaus. De examens bevatten meerkeuzevragen, meervoudig juist-vragen, open 
vragen, samengestelde vragen, hotspot vragen, grafische verbindvragen, invulvragen, sorteervragen, 
keuzelijstvragen, match/matrix vragen, drag&drop/sleepvragen en werkbladvragen. Deze variaties 
leveren verschillende examens op voor alle mbo-niveaus, die we na de zomervakantie verder gaan 
testen. We willen tegelijkertijd de digitale beveiliging testen zodat instellingen kunnen besluiten met 

welke beveiligings-software zij willen werken. 
 

Pionierswerk 
 
De ROC’s die tot nu toe deelnamen aan de pilots willen wij op deze plek nog een keer extra 
bedanken voor hun pionierswerk: dank aan het Graafschap College in Doetinchem, het Horizon 

College in Heerhugowaard, het MBO College West in Amsterdam en MBO Amersfoort, locatie 
Leusderweg. Speciale dank ook aan de studenten, die vlak voor de zomervakantie nog proefexamens 
hebben gemaakt.  
 
We zoeken nog pioniers op scholen die kennis willen maken met RemindoToets en/of een rol willen 
spelen bij de vaststelling en normering van de nieuwe rekenexamens. Scholen kunnen zich 

aanmelden via dit formulier. 

 

https://www.examensmbo.nl/fileadmin/user_upload/formulier_pilot.pdf

