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Coöperatie Examens MBO heeft rationalen goed op orde
Eerste nieuwe rekenexamens landelijk vastgesteld
Straks maken 300.000 studenten per jaar het nieuwe rekenexamen en al die examens moeten op tijd
worden vastgesteld door een examencommissie. Gelukkig kunnen mbo-instellingen dit ook uitbesteden
aan de Landelijke Vaststellingscommissie Rekenen (LVR). Tegelijkertijd blijven zij nauw betrokken bij
het vaststellen. Dirk-Jan Leek, rekendocent en lid van de examencommissie Zorg en Welzijn op het Nova
College: ‘Uitbesteden kost even tijd, maar het bespaart nog veel meer tijd.’ Lees verder op de site >

RemindoToets raakt verankerd in
systemen van mbo-instellingen
RemindoToets raakt steeds meer verankerd in de systemen
van aangesloten mbo-instellingen. De rekenmaanden leverden
een stroom positieve reacties op en inzicht in verbeterpunten.
Instructievideo’s komen online op een gezamenlijke website
van de coöperatie en twee andere examenleveranciers. ‘Zo
kunnen we het materiaal eenduidig aanbieden en maken we
het de scholen makkelijker’, zegt Stefan Klutz, Coördinator
Examenplatform van CEM. Lees verder op de site >

Lees verder op de website >

Mbo-sector eensgezind op weg
naar
eigen
Lees verder
op dedigitale
website > standaard

Precies één gebruikersnaam met
één wachtwoord voor alle sites

De Coöperatie Examens MBO krijgt sinds haar oprichting
anderhalf jaar geleden steeds vaker dezelfde vraag. Steeds
meer examenleveranciers bieden hun theorie-examens digitaal
aan, waardoor de behoefte bestaat om student informatie
systemen (SIS) en plansystemen te laten communiceren met de
examenplatforms. De vraag is dus hoe het uitwisselen van
gegevens uit de verschillende systemen en applicaties soepel,
snel en veilig kan verlopen. Lees verder op de site >

Om bij de nieuwe rekenexamens te komen, heb je een
gebruikersnaam en wachtwoord nodig. Net als voor andere
examenleveranciers en educatieve sites. Gebruikers kunnen
ook één gebruikersnaam met wachtwoord laten aanmaken bij
bijvoorbeeld SURFconext of Entree Federatie van Kennisnet.
Dan heb je veilig toegang tot alle educatieve sites. Onze
software-leverancier Paragin helpt mbo-instellingen graag op
weg, stuur een mail met gegevens van de verantwoordelijke
contactpersoon naar support@paragin.nl.

Lees verder op de site >
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