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Voor rekendocenten en alle andere professionals die betrokken zijn bij de nieuwe 
rekenexamens, stelt de Coöperatie Examens MBO uitgebreide informatie beschikbaar. 
Over vorm en inhoud van de examens, het hele proces van examineren en de taken 
van betrokkenen. Voor alle mogelijke rollen is de informatie overzichtelijk gerang-
schikt op de website mijnexamensmbo.nl, waarvoor eenvoudig een account is aan te 
maken.  
 
Op de site MijnExamensMBO.nl staat alle informatie om vanuit een specifieke rol en als 
school optimaal de nieuwe rekenexamens voor te bereiden, te implementeren en uit te 
voeren. Gefilterd op rol of taak zijn hier tientallen handleidingen, handreikingen, 
informatiebladen, kwaliteitskaarten, rekenkaarten en instructiefilmpjes op te roepen. Zo 
kunnen IT-Beheerders informatie vinden over noodzakelijke beveiligingen, koppelvlakken 
met SIS-sen, planning tools en andere software. Beheerders treffen alle benodigde 
informatie aan over accountbeheer en het inplannen van examen- en inzagemomenten.  
 
RemindoToets 
 
Examencommissies hebben via de site toegang tot vaststellingsdocumenten, leeswijzers, 
uitleg taxonomie en toetsmatrijzen. Surveillanten, beoordelaars en docenten vinden op de 
website ook alle informatie die zij nodig hebben. Docenten kunnen via de site handleidingen 
beschikbaar stellen aan hun studenten, die zelf niet kunnen inloggen, zoals de instructie 
RemindoToets voor studenten. Entree-beheerders en Entree-rekendocenten treffen via een 
apart tabblad informatie aan over de nieuwe voortgangsmetingen, MijnRekenPortfolio en het 
RekenMeetgesprek. Tot slot is ook voor ALV-ers en aangesloten gebruikers 
MijnExamensMBO de plek om informatie te vinden.  
 
Account aanvragen 
 
Inloggen op MijnExamensMBO gaat eenvoudig: via de beheerder van je eigen instelling kan 
je een account aanvragen. Voor een account als IT-beheerder, beheerder of beoordelaar 
kan je je melden bij de SupportDesk. Hier kun je overigens vooralsnog ook terecht als je 
beheerder (nog) geen account voor je heeft aangemaakt. Heb je een training gevolgd en wil 
je een account, stuur dan een email naar support@examensmbo.nl met je naam, je mbo-
instelling, je school-emailadres en de rol waarvoor je getraind bent. Na registratie ontvang je 
een email met een bevestigingslink en inloggegevens. 
 
Wie er met de informatie op de site en de FAQ (lijst met veelgestelde vragen) niet helemaal 
uitkomt, kan altijd  contact opnemen met de SupportDesk. De SupportDesk is dagelijks 
bereikbaar via support@examensmbo.nl, webchat en voor spoedgevallen ook telefonisch.  
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